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TOMADA DE PREÇOS NACIONAL NF 1561-15 
 
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO DE VENDAS DESTINADOS AO PLANO DE 

SAÚDE ITAMED – MODALIDADE EMPRESARIAL. 
 
 

ADITAMENTO 1 
 
I) Em conformidade com o disposto em 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições da Tomada 
de Preços Nacional NF 1561-15, a ITAIPU responde a seguir consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1- 
Referente ao item 2.7.2 letra “a” célula de identidade. Poderá ser apresentado outro 
documento de identificação como carteira de habilitação ou carteia de identidade profissional 
(CRC, CRA...)? 
 
RESPOSTA 1 -  
Admite-se a apresentação de quaisquer documentos de identidade com foto e fé pública, 
conforme legislação. 
 
 
PERGUNTA 2 -  
Referente à planilha de preços (ANEXO III): 
a) Item 1 - O percentual máximo de remuneração/honorários sobre os serviços de criação é de 
100% conforme planilha. Existe limitação de percentual mínimo? O Máximo é de 100% e o 
mínimo 0%? 
b) Item 2 - O percentual máximo de remuneração/honorários sobre serviços de gestão de 
produção é de no máximo 10% e o mínimo de 5%. Correto? 
c) Item 3 – O percentual máximo de remuneração/honorários sobre gestão de exposição, mídia 
e no media prestados por terceiros é de 15%. Existe limitação de percentual mínimo? O Máximo 
é de 15% e o mínimo 0%? 
 
RESPOSTA 2- 
Letra “a”: Entendimento correto. O percentual zero implica em nota máxima, conforme 
estabelecido no subitem 2.11.3.1 do Caderno de Bases e Condições. 
 
Letra “b”: Entendimento correto. Nos termos do item 2 do “ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS”, 
o percentual máximo que a ITAIPU se dispõe a pagar é de 10% (dez por cento); e, conforme 
legenda em asterisco simples, no mesmo item, o percentual cotado não pode ser inferior a 5% 
(cinco por cento). 
 
Letra “c”: Nos termos do item 3 do “ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS”, o valor máximo 
referente aos serviços citados, e que não proporciona desconto-padrão à agência, é de 
15%(quinze por cento); e o valor mínimo, zero. Neste último caso, será atribuída a pontuação 
máxima conforme o referido subitem 2.11.3.1 do Caderno de Bases e Condições.  
 
 
PERGUNTA 3 - 
Ainda referente à Planilha de preços (ANEXO III): 
a) No descritivo do item 1 consta: "Serviços de criação - ações e materiais promocionais. 
(referente ao subitem 2.1 das Especificações Técnicas)". Ocorre que no caderno de 



  
  Aditamento 1 

 

  
Tomada de Preços Nacional NF1561-15 

 2

Especificações Técnicas essa informação está no item 2.1.1. Poderia a comissão de licitação 
retificar esse item no edital? 
b) No descritivo do item 2 consta: " Serviços de gestão de produção - ações e materiais 
promocionais. (referente ao subitem 2.2 das Especificações Técnicas)". Ocorre que no caderno 
de Especificações Técnicas essa informação está no item 2.1.2. Poderia a comissão de licitação 
retificar esse item no edital? 
c) No descritivo do item 3 consta: " Serviços de gestão de exposição, veiculação, mídia e no 
media prestado por terceiros, os quais não proporcionem remuneração por Desconto-Padrão à 
Agência (referente ao subitem 2.3 das Especificações Técnicas)". Ocorre que no caderno de 
Especificações Técnicas essa informação está no item 2.1.3. Poderia a comissão de licitação 
retificar esse item no edital? 
 
RESPOSTA 3 - 
Favor reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 4- 
No Anexo VI – Briefing, no item 7 - O que é preciso fazer - o edital coloca que deverão ser 
apresentados exemplos de cada um dos seguintes tópicos: 
 
III - Exemplo de ação em televisão (roteiro ou storyboard) 
IV - Exemplo de ação em rádio (roteiro) 
V - Exemplo de ação em jornal (layout) 
VI - Exemplo de ação em outdoor (layout) 
VII - Exemplo de ação em mídia social (Facebook) 
   
Pergunta-se: 
  
- a comissão entende por ação, peças para os meios citados? 
Ex.: Filme para TV; Spot ou jingle para Rádio? Anúncio para jornal? Cartazes para outdoor e 
aproveitamento do canal proprietário facebook (imagem de capa fanpage, avatar, card 
face,...)? 
 
RESPOSTA 4 - 
O julgamento do referido quesito compete à Comissão de Licitação de Negociação 
Permanente; portanto, essa resposta não representa antecipação de julgamento de mérito. 
Contudo, para auxiliar na elaboração da proposta, entende-se por ações aquelas propostas de 
divulgação e promoção que respondam ao problema de comunicação intuído a partir do 
“ANEXO VI – BRIEFING”, e que sejam exemplificadas por peças para os meios citados, 
observando-se o subitem I – “Análise Estratégica”, proposto no subitem 2.5.1 do Caderno de 
Bases e Condições. Por certo, espera-se que as referidas ações e peças derivadas sejam 
coerentes com as características das mídias e que os formatos propostos sejam passíveis de 
veiculação.  
 
 
PERGUNTA 5 -  
A comissão orientará as licitantes quanto à verba que deverá ser usada como simulação para 
desenvolvimento e criação destas peças? 
Isso é importante para que haja um entendimento de quanto a licitada quer investir em custos 
de produção para a execução destas peças e nos daria o tamanho da campanha se a campanha 
entrasse no ar. 
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RESPOSTA 5 - 
Entendimento incorreto. O último parágrafo da letra “g” do subitem 2.5.1 do Caderno de Bases 
e Condições demonstra, de maneira inequívoca, a desnecessidade de apresentação de 
composição de custos, in verbis: “Por tratar-se de demonstração, não é necessária a 
apresentação de planejamento e custos de mídia e produção”.  
 
 
PERGUNTA 6-  
Existe uma definição de formato para essas peças?  
TV – 60” ou 30” ? 
Rádio – 60” ou 30” ? 
Anúncio de jornal – página, ½ página ou outro formato? 
Facebook – card de face, imagem de capa fanpage, avatar? 
 
RESPOSTA 6 - 
Não. Inexiste obrigatoriedade de formato ou duração das peças, desde que observadas as 
diretrizes constantes no ANEXO VI – BRIEFING e a coerência com o raciocínio apresentado no 
subitem I – Análise Estratégica, subitem 2.5.1 do Caderno de Bases e Condições. 
 
 
PERGUNTA 7 - 
As peças devem integrar o caderno da proposta técnica ou podem estar dentro do envelope em 
forma de anexos devidamente identificados? 
 
RESPOSTA 7 - 
Considerando que a consulta refere-se ao “II” da letra “g”, subitem 2.5.1 do Caderno de Bases 
e Condições, informa-se que não há obrigatoriedade de formatação na apresentação dos 
exemplos de ações, uso de cores ou fontes ou que os mesmos estejam encadernados na 
proposta técnica; exige-se tão somente que cumpram os requisitos explicitados e que sejam 
passíveis de inclusão nos respectivos envelopes lacrados conforme estabelece o subitem 2.5.2 
do Caderno de Bases e Condições. Tanto caso estejam soltos, como anexos, ou apendidos aos 
demais materiais, deverão seguir o estabelecido na letra “b” do mesmo item, observando 
numeração sequencial à Proposta Técnica e recebendo rubricas conforme ali estabelecido. 
 
 
PERGUNTA 8 -  
Existe alguma orientação quanto ao formato para apresentação das peças? 
 
RESPOSTA 8 - 
Favor reportar-se a resposta n. 7. 
 
 
PERGUNTA 9 - 
Referente ao item 2.4.2, que pede a documentação de habilitação em 2 vias, pode-se 
entender que serão 2 invólucros, respectivamente original e copia? O mesmo raciocínio vale 
para os demais itens “proposta técnica” e “proposta comercial”? 
 
RESPOSTA 9 -  
Entendimento correto. Os requisitos para elaboração da proposta técnica e da proposta 
comercial estão descritos, respectivamente, nos subitens 2.5.2 e 2.6.1 do Caderno de Bases e 
Condições. 
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PERGUNTA 10 -  
Há restrição para formatação e apresentação da proposta técnica? (formatação de texto, 
fonte, margens, limite de formato de paginas, encadernação etc)? 
 
RESPOSTA 10 -  
Não há restrição para apresentação da proposta técnica; contudo, para fins de padronização 
de documentos nos itens em que houver limitação de páginas, recomenda-se que as 
proponentes apresentem o conteúdo em formato padrão ou similar, ou seja: papel formato A4, 
com margens entre 2 e 3 cm, teor impresso em num só lado e com fonte aproximada 10 a 12 
pontos, para a devida legibilidade; inclui-se aí a parte dissertativa da Proposta Técnica. Já no 
que se aplica ao item “II” da letra “g”, subitem 2.5.1 do Caderno de Bases e Condições, vide 
resposta 7. 
 
 
PERGUNTA 11 -  
Há restrição para os invólucros (tamanho, papel, cor) ou fica a critério da proponente? 
 
RESPOSTA 11 -  
Não há restrição, desde que os invólucros abriguem o conteúdo exigido. A forma, tamanho, cor 
ou papel da embalagem não são critérios de avaliação das propostas. 
 
 
PERGUNTA 12 -  
Se possível, gostaríamos de informações mais detalhadas sobre o serviço do briefing, a saber: 
Quantas pessoas são beneficiárias do plano hoje? Existe alguma meta para ser atingida para 
2016? 
Qual o percentual de divisão entre beneficiários individuais e coletivos? 
Qual a quantidade de pessoas que são beneficiadas em cada uma das cidades contempladas 
pelo plano? 
Qual o crescimento no número de beneficiários do ano passado para este ano? 
O Hospital Ministro Costa Cavalcanti atende beneficiários de outros planos também? 
 
RESPOSTA 12 -  
As informações solicitadas são meramente acessórias ao Anexo VI - Briefing e estão incluídas 
no que dispõe seu item 1.2, reproduzido a seguir:  
 
“1.2. Informações complementares sobre o Plano de Saúde ITAMED podem ser obtidos no site 
www.itamed.com.br. A seleção e uso de informações, sejam elas impressas ou digitais, 
provenientes de meios de comunicação, livros ou outras publicações especializadas, ou ainda 
que estejam disponíveis em arquivos de acesso público ou privado, são de exclusiva 
responsabilidade das proponentes”. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto em 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições da Tomada 
de Preços Nacional NF 1561-15, a ITAIPU altera o “Descritivo” dos itens 1, 2 e 3da Planilha 
de Preços, Anexo III do Caderno de Bases e Condições nos seguintes termos: 
 
DE: 
Item 1 - Serviços de criação – ações e materiais promocionais. 
(referente ao subitem 2.1 das Especificações Técnicas). 
 
Item 2 - Serviços de gestão de produção - ações e materiais promocionais. 
(referente ao subitem 2.2 das Especificações Técnicas) 
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Item 3 - Serviços de gestão de exposição, veiculação, mídia e no media prestado por terceiros, 
os quais não proporcionem remuneração por Desconto-Padrão à Agência. 
(referente ao subitem 2.3 das Especificações Técnicas) 
 
PARA: 
Item 1 - Serviços de criação – ações e materiais promocionais. 
(referente ao subitem 2.1.1 das Especificações Técnicas). 
 
Item 2 - Serviços de gestão de produção - ações e materiais promocionais. 
(referente ao subitem 2.1.2 das Especificações Técnicas) 
 
Item 3 - Serviços de gestão de exposição, veiculação, mídia e no media prestado por terceiros, 
os quais não proporcionem remuneração por Desconto-Padrão à Agência. 
(referente ao subitem 2.1.3 das Especificações Técnicas) 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições da Tomada de Preços Nacional NF 1561-15. 
 

 
Elaborado por: 
 
Divisão de Suporte Técnico – COPT.DF 

Data de emissão: 
 

23 de outubro de 2015 
 


