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NOTA DE QUESTIONAMENTOS

Nº 01

 

1- O item 1.2.3 do Projeto Básico, tem a seguinte redação:

1.2.3. 1 (um) editorial assinado pelo presidente da autarquia com no mínimo

2 (duas) laudas e no máximo 5 (cinco) laudas. O tema é de livre escolha do concorrente

O editorial deve ser assinado pelo presidente do CFA? Ele irá receber o documento para
assinatura de todas as concorrentes?

Resposta: O editorial produzido pela empresa deverá conter ao final o nome do presidente do
CFA com o seu cargo, isso que é assinatura dele no conteúdo solicitado no edital. O material
recebido será analisado exclusivamente pela comissão técnica. 

 

2-  Estamos montando material para participar de processo licitatório do Conselho Federal
da Administração e estamos em dúvida em um ponto do edital:

No anexo I, 1.2.3 - é solicitado um editorial assinado pelo presidente da Autarquia com no
mínimo duas laudas e no máximo cinco. 
A dúvida é referente a qual autarquia devemos nos dirigir?

Resposta: a Autarquia é o Conselho Federal de Administração.

 

3-  Para fins de pontuação, o edital prevê nas páginas 4 e 5 do projeto básico um total de 100
pontos, assim distribuídos: clareza da informação (10 pontos), coerência com as técnicas de
reportagem e entrevistas (10 pontos), ortografia (10 pontos) e horizontalização e
verticalização do conteúdo abordado (70 pontos). Como são três textos a serem entregues
(reportagem, entrevista e editorial), gostaríamos de saber se serão 100 pontos para cada um
dos textos previstos no edital? Caso os 100 pontos sejam para o conjunto dos três textos da
proposta técnica (reportagem, entrevista e editorial), como será feita a divisão desses 100
pontos para cada texto. Isto é ,quantos pontos para a reportagem, quantos pontos para a
entrevista e quantos pontos para o editorial?

Resposta: Os 100 pontos serão para o conjunto das três produções de conteúdos solicitados no
edital. 
Essa pontuação não será dividida entre os textos. Cada texto será avaliado dentro dos 100
pontos, depois a Comissão realizará a média final de cada item.

 

4- Ainda em relação à proposta técnica, o edital prevê, no item 1.2.2, "1 (uma) entrevista
inédita com um personagem de destaque nacional ou destaque entre os profissionais de
administração". Nossa dúvida: o que a Comissão de Licitação entende por "entrevista
inédita"? É de uma pessoa que nunca tenha concedido uma entrevista para a revista? Ou
podemos entrevistar uma pessoa que já deu entrevista para a revista, desde que o conteúdo
seja inédito? Uma nova entrevista com o professor e administrador Luiz Machado,
entrevistado na edição de maio/junho de 2018, com outros temas, poderia ser considerada
inédita?

Resposta: A entrevista inédita é aquela que nunca foi  publicada em nenhuma publicação.
Uma nova entrevista com administrador Luiz Machado com uma outra abordagem será
considerada inédita.

 

5- A reportagem (item 1.2.1 do anexo I) prevista na proposta técnica deve ser diagramada? 
Qual a fonte e o corpo do texto?
Resposta: A produção do conteúdo deverá seguir o que está descrito no edital.
Item: 1.2.4 Cada lauda tem 1440 caracteres com espaço.

Item: 1.2.5 O material deverá ser entregue da seguinte forma: a) texto em word, sem
formatação e impresso em papel A4; b) em pen drive com arquivo em word.
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6-  Essa matéria especial deve ser diagramada? Pode incluir fotos e infográficos?
Resposta: Não poderá ser diagramada

 

7- Ainda em relação à proposta técnica, o Conselho Federal de Administração vai repassar
algum briefing para a redação do editorial? Há possibilidade de o presidente conceder
alguma entrevista, pessoalmente ou por escrito, para produção do editorial (item 1.2.3 do
anexo I)?
Resposta: Não tem briefing sobre a redação do editorial, é de escolha do concorrente. Não há
possibilidade de entrevistas com o presidente do CFA.

 

8- Ainda em relação à proposta técnica, a entrevista prevista no item 1.2.2 do Anexo I dever
ser editada em que formado: pingue-pongue; por temas; ou em texto corrido? Deve conter
fotos?
Resposta: o formato do modelo da entrevista é de escolha do concorrente. A entrevista não
deverá ser diagramada, portanto apresentação apenas do texto.

 

9- O perfil dos profissionais, item 2 do Anexo I, deve ser incluído em qual envelope?

Resposta: Conforme determina o item 4.2 do edital. 

 

10- Qual a data da abertura do certame? No edital está 03/04 e no boletim está 09/04?

Resposta: Será dia 09/04, já foi efetuada a correção no edital

 

11- Conforme o Perfil dos Profissionais, previsto no item 2 do Anexo I, as licitantes
precisarão apresentar a equipe técnica a ser disponibilizada para a realização do trabalho.
Perguntamos, assim, se o envio do perfil dos profissionais atende a esse requisito, ou se
devem ser inseridas documentações que comprovem a formação acadêmica e o tempo de
atuação no mercado? 1

Resposta:: A empresa concorrente deverá apresentar além da lista que com os nomes dos
profissionais também uma comprovação de atuação no mercado de trabalho. Esta
comprovação poderá ser validada por meio de: contratos profissionais; carteira de trabalho;
atestados de capacidade de técnica ou apresentação de publicação – original ou cópia – que
contenha a data de veiculação e o nome do profissional

 

12- Acreditamos que também seria necessário a inclusão na Proposta Técnica de
documentação que comprove a formação acadêmica do profissional. Estamos corretos
nesse entendimento?

Resposta: Sim, é necessário a comprovação acadêmica do profissional na proposta técnica.

 

13- As entrevistas para o exercício técnico precisam ser reais ou podem ser fictícias?

Resposta: A entrevista solicitada no item 1.2.2 da proposta técnica descreve o seguinte "1
(uma) entrevista inédita com um personagem de destaque nacional ou destaque entre os
profissionais de administração, com no mínimo 2 (duas) laudas e no máximo 5 (cinco)
laudas.", portanto a entrevista deverá SER OBRIGATORIAMENTE real e inédita.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Membro da
CPL/CFA, em 22/03/2019, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir,
informando o código verificador 0262506 e o código CRC 28740D6F.

Referência: Processo nº 476900.006833/2018-18 SEI nº 0262506
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