
23/03/2022 12:19 SEI/CFA - 1221857 - Edital

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1342443&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001643&infra_hash=011b001… 1/7

 Presidência
Avenida Piauí, 791 - Bairro dos Estados - João Pessoa-PB - CEP 58030-331 

Telefone: (83) 3021-0296 - www.crapb.org.br

 

João Pessoa, 04 de março de 2022.

 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

PROCESSO Nº476912.000472/2021-62

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CRA-PB Nº 001/2022

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE  PLATAFORMAS PARA HOSPEDAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CURSO EAD

 

O presidente do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA CRA-PB torna público, aos interessados, que realizará Chamamento
Público para seleção e credenciamento de empresas que disponibilizem plataformas para hospedagem, distribuição e gestão financeira de cursos ofertados
na modalidade de ensino a distância - EAD,   conforme as condições estabelecidas neste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº
14.133/21. 

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

E-mail: crapb@crapb.org.br

Prazo: 23.03 a 06.04.2022

1.         DO OBJETO

1.1      O presente chamamento público tem por objeto firmar contrato de prestação de serviço com empresas que disponibilizem plataformas  para realização de
de cursos EAD com tabela de preços diferenciada, em estrita observância dos termos  da Lei Federal nº 14.133/21, de 01.04.2021   



23/03/2022 12:19 SEI/CFA - 1221857 - Edital

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1342443&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001643&infra_hash=011b001… 2/7

2.         DAS CONDIÇÕES DE ADESÃO E PREÇOS DIFERENCIADOS

2.1. As empresas interessadas  deverão atender os requisitos abaixo descritos:

2.1.1 Requisitos exigidos para plataforma que irá armazenar e hospedar cursos online:

Suportar:
Ebook, formato PDF e EPUB;
Documentos diversos (.doc .rft .pdf), audiobooks e
Formatos de áudios (.mp3 .wma)
Sistema de pagamento completo

Cartão de crédito, cartão de débito; boleto bancário*; Pix e parcelamento;
Checkout customizável;
Suporte ao comprador próprio (compra e meios de pagamento);
Possibilidade de Cupom de desconto;
Notificação de vendas (tanto para o produtor quanto para o Coprodutor);
Isenção de taxa para coprodutor (CRA);
Cobrança do serviço por comissionamento/vendas.

Videoaulas
Hospedagem;
Suporte ao aluno (chat);
Suporte ao conteúdo por módulos;
Sistema de avaliação automatizada;
Player de vídeo próprio com automatização de velocidade de transmissão automática e manual;
Emissão de certificado automatizado;
Suporte a vídeo nos formatos (mov, mp4, avi. Mkv. e wmv);
Suporte de envio, por arquivo, tamanho mínimo de 3Gb (tamanho mínimo do arquivo por aula);
Suporte para vídeos no formato 720p; 1080p e 4k**.
Suporte a transmissão ao vivo;
Suporte a sistemas Android e IOS;

Possibilidade de assistir as videoaulas via celulares, tablet e Smart Tvs.
Possibilidade para assistir videoaulas offline.

Suporte a inserção de legendas (automáticas);
Sem limite de alunos por curso;
Gerenciamento de estudantes por grupo

*Sem cobrança de taxa extra

**4k preferencialmente, não obrigatório
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3.         DA CONTRAPARTIDA

3.1     A contrapartida do CRA-PB para com as empresas se dará através de percentual sobre venda.

4.         DA MOTIVAÇÃO E JUTIFICATIVA

O CRA-PB busca executar a sua atribuição legal de fiscalização preventiva e corretiva, oferecendo meios de fortalecimento e aperfeiçoamento do profissional
de administração, ajudando-os no exercício de seu trabalho, possibilitando ainda, qualidade de vida e educação continuada.

Pensando nisso o CRA-PB se propõe  a estabelecer acordos de cooperação e parcerias com empresas para disponibilização de cursos EAD,  para que os
profissionais de administração, através das mesmas, possam obter melhores condições de atualização de conhecimentos e melhoria profissional . . A iniciativa
pode ser vista também como uma forte estratégia de mercado num ambiente competitivo   e promissõr, maximizando lucros, ampliando e perpetuando negócios.

5.         DA SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO

5.1      A seleção Plataforma será  realizadas através da análise do formulário de inscrição (Anexo I) e documentação comprobatória e de regularidade constante
no ítem 9 deste edital;

5.1.1   Os documentos serão avaliados pela Comissão de Seleção previamente designada. Após análise e aprovação dos documentos, o credenciamento da
Instituição será efetivado por meio da assinatura do Acordo de Cooperação e Parceria, conforme o modelo do anexo II;

5.1.2   Decorrida a assinatura do Acordo, o CRA-PB iniciará a  a utilização da plataforma para divulgação e disponibilização dos cursos. 

5.1.3   A Comissão de seleção avaliará as propostas e divulgará os resultados no site oficial do CRA-PB no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, contados a
partir da data de recebimento ou protocolo dos documentos exigidos no ítem 9 deste edital.

5.1.4   Caso a empresa interessada tenha alguma irregularidade, a mesma terá sua inscrição indeferida.

5.1.5      Será utilizado como critério de desempate os valores cobrados pela taxa de administração, hospedagem e gateway de pagamento, devendo estes, serem
cobrados de forma única e exclusiva, por venda realizada, sendo vedado sobre qualquer hipótese outro método de cobrança.

6.         DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1     A contratação   será celebrada a título de comissão financeira por venda, ou seja, o pagamento referente a manutenção, hospedagem e gateway de
pagamento, serão obrigatoriamente deduzidos de forma percentual após cada venda realizada, o percentual será com base no valor do curso.

6.2 Caso não haja venda, não será deduzido nenhum valor para Conselho.

7.         DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
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7.1      Poderão participar desta seleção, quaisquer instituições interessadas em oferecer plataforma  com melhores condições e preços diferenciados conforme
citado no item 2.1 deste edital;

7.2      O presente Chamamento Público ficará com inscrições abertas no período de 15 a 30.03.2022, podendo, durante esse período, as instituições
candidatarem-se para seleção, apresentando formulário de inscrição e toda a documentação constante no ítem 9 deste edital.

7.3      Constituem impedimentos para participação:

a)        Ficam impedidas de aderir a seleção administradoras que possuam em seu quadro societário, ou responsáveis, conselheiros, delegados ou funcionários do
CRA-PB e seus parentes de primeiro grau consanguíneo;

b)        Caso a administradora tenha alguma irregularidade na documentação disposta no item 9 deste edital, a mesma terá sua inscrição e credenciamento
indeferidos.

8.         DA NÃO EXCLUSIVIDADE

8.1      A inscrição para a seleção do Chamamento Público não gera qualquer direito de exclusividade entre as partes.

9.         DAS INSCRIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

9.1      As empresas  interessadas deverão preencher e encaminhar o formulário de inscrição, conforme modelo (ANEXO I), impresso em papel timbrado da
empresa interessada, sem emendas ou rasuras, que prejudiquem sua inteligência e sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante da legal,
com identificação legível do(s) responsável(eis).

9.2      Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o Formulário de Inscrição:

9.2.1   CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação devidamente comprovados seja pelo instrumento previsto no item 9.2.1 ou por
meio de procuração com a respectiva cópia do documento de identificação anexa;

9.2.2   Comprovante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil;

9.2.3   Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) referente a
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

9.2.4   O valor a ser cobrado, de forma percentual, referente as taxas de administração, hospedagem e gateway de pagamento, pertinentes a cada venda realizada,

 

10.      DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
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10.1    Os formulários e documentação serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, que concluirão pelo deferimento ou indeferimento
das instituições interessadas.

10.2    O protocolo de recebimento dos documentos não implica na seleção da instituição, o que somente será efetuado após análise e aprovação dos formulários
e documentação das interessadas.

10.3    As inscrições que não atenderem às disposições constantes neste edital e/ou que não apresentem os documentos exigidos serão indeferidas.

10.4    Não serão considerados motivos para indeferimento da participação irregularidades materiais (erros de digitação, concordância verbal etc.) nas inscrições
e documentação, desde que sejam irrelevantes.

10.5    A decisão de indeferir a inscrição do interessado dar-se-á por intermédio de comunicação por escrito por parte do CRA-PB.

10.6    A instituição que tiver o seu pleito indeferido poderá apresentar recurso, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da
comunicação formal por parte do CRA-PB.

10.7    A Comissão de Seleção do Chamamento terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para analisar o recurso e manifestar sobre seu provimento.

10.8    Os recursos podem ser enviados para o e-mail: crapb@crapb.org.br contendo o assunto “Processo nº 476912.000472/2021-62 recurso: Chamamento
Público nº 001/2022 –Plataforma EAD” explicando os motivos e/ou enviando documentação faltante, caso necessário.

10.9    Concluída a análise das inscrições e possíveis recursos, o CRA-PB fará a devida divulgação da Instituição selecionada através de seus meios de
comunicação.

10.10 O formulário e documentos exigidos para inscrição deverão ser enviados pela Instituição interessada para o e-mail: crapb@crapb.org.br com o seguinte
título: Processo nº 476912.000472/2021-62  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 – Plataforma EAD

11.      E-MAIL DE ENVIO

11.1 A documentação deverá ser enviada online para o e-mail: crapb@crapb.org.br

12.      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Quaisquer informações ou esclarecimentos relacionados a este procedimento, deverão ser encaminhados, por escrito, à Comissão de licitação do
Chamamento Público do CRA-PB no e- mail: crapb@crapb.org.br

João Pessoa, 23 de março de 2022

Adm. César Emanoel Barbosa de Lima

Presidente
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CRA-PB nº 1-2741

ANEXOS AO MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

(ANEXO I)

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 

Razão Social:

Nome fantasia (se houver):

CNPJ:

Endereço:

 

Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

CEP: Telefone fixo: Telefone celular:

Nome do Responsável:

Cargo: E-mail:
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Data: Assinatura:

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. César Emanoel Barbosa de Lima, Presidente, em 22/03/2022, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1221857 e o código CRC C45A54B9.

 

https://sei.cfa.org.br/conferir

