
 
 
 
 
 

CHAMADA PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA CURSOS EAD 

(ENSINO À DISTÂNCIA) 

 

Projeto UE/Gestos CSO-LA/2018/399-180 

 

1. Informações gerais 

Data da abertura para o recebimento das Propostas: 01/02/2019 

Data final para o recebimento das Propostas: 20/02/2019 

Data da Publicação do Resultado: 01/03/2019 

Critério de Julgamento: Menor preço 

Email para envio das propostas: act@actbr.org.br 

A ACT Promoção da Saúde – Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos                

Direitos Humanos abre esta chamada visando o recebimento de propostas para aquisição de             

plataforma virtual desenvolvida para hospedar cursos à distância. 

2. Justificativa da Contratação 

Espera-se com esta chamada: um melhor e mais rápido atendimento, com maior economia e              

transparência na aplicação dos recursos financeiros, para aquisição e hospedagem dos Cursos            

à Distância que estão sendo desenvolvidos no âmbito do Projeto EU/Gestos           

CSO-LA/2018/399-180 

 

3. Especificação dos serviços 

A plataforma deverá contemplar as seguintes características e ferramentas: 

 

3.1 Suportar o armazenamento e a veiculação de vídeo-aulas; 

3.2 Acesso com login e senha e três tipos diferentes de conta, com diferentes privilégios               

(alunos, moderadores e administradores); 

3.3 Páginas de apresentação pessoais para cada usuário, com possibilidade de inserção de             

dados pessoais, texto e foto; 
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3.4 Fórum interativo com suporte à criação e resposta a tópicos de discussão; 

3.5 Sistema de avaliação de conhecimento (testes de múltipla escolha, com verificação            

automática, e perguntas dissertativas, a serem corrigidas pelos moderadores); 

3.6 Ferramentas de edição para que a equipe (moderadores/administradores) possa inserir           

novos conteúdos e aulas; 

3.7 Segurança de dados; 

3.8 Suportar vários formatos de conteúdo digital (como vídeos, imagens, gifs e links); 

3.9 Outros recursos e ferramentas que o proponente considerar válidos podem ser incluídos             

para avaliação; 

4. Obrigações da Contratada 

4.1 A contratada deverá executar o objeto do contrato em conformidade com as condições              

deste termo; 

4.2 Manter durante toda a execução do objeto contratual, todos os encargos sociais em dia e                

em compatibilidade com as obrigações sociais assumidas, bem como manter toda sua            

documentação fiscal em perfeita ordem; 

4.3 Zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com base nos              

serviços, objeto do contrato, tenham tratamento reservado, sendo vedada sua reprodução,           

divulgação ou cessão a outrem a qualquer título; 

4.4 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela           

Contratante. 

 

5. Recebimento das propostas 

As propostas deverão ser enviadas para o email: act@actbr.org.br ou para a sede da              

Organização estabelecida na Rua Batataes, 602, conjunto 31, Jardim Paulista, Cep. 01423-010,            

São Paulo/SP de segunda a sexta das 08 às 18 horas. 
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6. Especificação da proposta  

A proposta deverá conter: 

6.1 Especificação dos serviços oferecidos de forma clara e detalhada de acordo com esta              

Chamada; 

6.2 A proposta deverá estar em papel timbrado da empresa concorrente, contendo razão             

social, endereço completo, telefone e email; 

6.3 Englobar suporte técnico com treinamento para utilização da plataforma; 

6.4 Cronograma das entregas e prazo final; 

6.5 Possíveis limitações de armazenamento e outras limitações gerais; 

6.6 Valor Bruto total – com descritivos de manutenção, custos e período de hospedagem,              

mensalidade, etc. 

6.7 Forma de pagamento; 

 

7. Desclassificação 

A proposta poderá ser desclassificada pelos seguintes motivos: 

7.1 O Concorrente não estiver devidamente regularizado e de acordo com a legislação             

brasileira; 

7.2 O Concorrente não cumprir com os requisitos legais de qualificação de empresa             

estabelecida em lei; 

7.3 Havendo alguma restrição ao concorrente nos items 7.1 e 7.2 , citados acima, será               

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da resolução e justificativas. 

7.4 Propostas entregues após o prazo estabelecido; 

7.5 Não entregues em local pré estabelecido; 



 
 
 
 
 
7.6 Prazo de validade vencido; 

5. Critério de Julgamento 

5.1 Será o vencedor aquele que apresentar a proposta mais vantajosa economicamente; 

5.2 No caso de empate, entre as propostas apresentadas, vencerá àquele que tiver mais              

tempo de mercado, considerando a data da abertura da empresa pelo CNPJ; 

 

6. Formalização do Instrumento Contratual  

A contratação do concorrente vencedor será feita através de Instrumento Particular de            

Prestação de Serviço. 

 

7. Disposições finais 

A presente chamada não obriga a ACT Promoção da Saúde realizar contratação imediata,             

podendo ser revogada, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato                

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante            

ato escrito e fundamentado. 

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo para dirimir eventuais litígios               

decorrentes desta chamada. 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2019 

 

____________________________________ 

Fabiana Fregona Hungria de Moraes 

Diretora Administrativa/Financeira 


