
 

CONCORRÊNCIA Nº 002/19 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de 
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, sob demanda. 
 

COMUNICADO Nº 001 
 

- RETIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS: 
 
No item 4.5.1 do Edital: 
 
Onde se lia: 

 “Projeto Educacional: texto sem anexos, usando no máximo 15 (quinze) laudas (Normas 
ABNT), no tamanho A4...”.  

 “Projeto gráfico: texto sem anexos, usando no máximo 7 (sete) laudas (Normas ABNT)...” 
(redação excluída) 

 
Leia-se: 

 “Projeto Educacional: texto sem anexos, usando no máximo 15 (quinze) laudas (1400 

caracteres com espaço por lauda), no tamanho A4...” 

 “Projeto gráfico: texto sem anexos, usando no máximo 7 (sete) laudas (1400 caracteres 

com espaço por lauda)...” 

 
No item 2.6 do Termo de Referência: 
 
Onde se lia: 
 

 “Todo o material produzido deverá ser entregue com revisão ortográfica, gramatical e de 
linguagem adequada para EaD (direta e objetiva). Para todas as entregas em que a 
unidade de medida for laudas deve ser considerada a ABNT vigente. Atualmente a ABNT 
considera uma lauda composta por 1400 caracteres com espaço.” 
(redação excluída) 

Leia-se: 
 

 “Todo o material produzido deverá ser entregue com revisão ortográfica, gramatical e de 
linguagem adequada para EaD (direta e objetiva). Para todas as entregas em que a 
unidade de medida for laudas deve ser considerada que uma lauda corresponde a 1400 
caracteres com espaço.” 
 

No item 3.3.4 do Termo de Referência 

Onde se lia:  

 “3.3.4. Para cada hora-aula devem ser entregues três laudas de conteúdo. Conforme 
norma da ABNT, uma lauda é composta por 1400 caracteres com espaço.” 
(redação excluída) 
 

Leia-se: 

 “3.3.4. Para cada hora-aula devem ser entregues três laudas de conteúdo. Uma 
lauda é composta por 1400 caracteres com espaço.” 
 

 



 

 

No item 5.1.1 do Termo de Referência: 

Onde se lia:  

 “Projeto Educacional: texto sem anexos, usando no máximo 15 (quinze) laudas (Normas 
ABNT), no tamanho A4...”.  

 “Projeto gráfico: texto sem anexos, usando no máximo 7 (sete) laudas (Normas ABNT)...” 
(redação excluída) 

 
Leia-se: 

 “Projeto Educacional: texto sem anexos, usando no máximo 15 (quinze) laudas (1400 
caracteres com espaço por lauda), no tamanho A4...” 

 “Projeto gráfico: texto sem anexos, usando no máximo 7 (sete) laudas (1400 caracteres 
com espaço por lauda)...” 

Brasília, 18 de março de 2019. 
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