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CONCORRÊNCIA NACIONAL NF 0098-18 
 

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO DE VENDAS DO PLANO DE SAÚDE 
ITAMED 

 
ADITAMENTO 1 

 
I Em conformidade com o disposto em 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições da 
Concorrência Nacional NF 0098-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas 
na licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“Não encontramos em nenhum dos arquivos pertencentes a esta concorrência informações 
sobre a formatação para elaboração da Proposta Técnica. Podemos considerar que a forma de 
apresentação é livre?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A apresentação da Proposta Técnica deve atender ao exigido no 
subitem 2.5 do Caderno de Bases e Condições, inclusive quanto aos limites de páginas, quando 
houver; não existe, no entanto, obrigatoriedade quanto à tipologia (tipo da fonte) ou outros 
parâmetros de diagramação, sendo recomendável, somente, que a fonte seja legível, em corpo 
entre 10 e 12 pt e, no mínimo, entrelinha simples. 
 
 
PERGUNTA 2 
No item 2.5 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA -alínea f) Relato de 
Soluções em Casos Precedentes - os exemplos de ações podem ser entregues em arquivo de 
mídia (arquivos eletrônicos salvo em CD/DVD)? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Os exemplos podem ser entregues em arquivos gravados nas mídias CD, 
DVD ou pendrive, sendo responsabilidade da proponente a integridade dos dados e da mídia 
apresentada. 
 
 
PERGUNTA 3 
Com relação ao item 2.5 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA - alínea g) - 
subitem II) Exemplos de ações propostas, não há nenhum tipo de especificação quanto a forma 
de apresentação das peças (como tamanho e gramatura do papel, com ou sem suporte...). 
Podemos considerar que a forma de apresentação é livre? 
 
RESPOSTA 
Gentileza reportar-se à resposta da pergunta n. 1. 
 
 
II Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições da 
Concorrência Nacional NF 0098-18. 
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