
                                                                                   

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS DE 

TREINAMENTO PROFISSIONAL Nº 01/2020 

A Presidente do  CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO
SUL torna público, aos interessados, que realizará processo de Chamamento Público para
cadastramento de Instituições de Ensino e de Empresas de Treinamento Profissional para
celebração de Acordo de Cooperação, no âmbito do Programa de Educação Profissional
Continuada  do  Sistema  CFC/CRCs,  conforme  as  condições  estabelecidas  neste  Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o cadastro de instituições de ensino e
empresas  de  treinamento  profissional,  públicas  ou  privadas,  doravante  designadas
INTERESSADAS, para celebração de Acordo de Cooperação com vista à disponibilização
de forma não onerosa e/ou concessão de descontos, de no mínimo 15% (quinze por cento),
em  cursos  presenciais  ou  EAD  de  curta,  média  ou  longa  duração  (cursos,  palestras,
simpósios, congressos, seminários, webinars, etc.), com carga horária mínima de 2 (duas)
horas,  destinados  à  capacitação  profissional,  cuja  temática  contemple  conteúdos  de
interesse da profissão contábil, tanto no campo técnico quanto ético e comportamental, além
dos relacionados a questões tecnológicas,  de carreira,  gestão e de desenvolvimento de
competências  e  habilidades  que  elevem  o  potencial  competitivo  e  de  excelência
mercadológica  dos profissionais  da Contabilidade.  O percentual  de desconto deverá ser
fixado  sobre  a  integralidade  das  matrículas/inscrições  e/ou  das  mensalidades,  aos
profissionais registrados e em situação regular perante o CRCRS, tendo como contrapartida
a  divulgação  dos  respectivos  cursos,  pela  Entidade,  em seu  site  institucional  e/ou  nos
demais canais de comunicação disponíveis, a critério do CRCRS.

2. DA MOTIVAÇÃO

2.1. A celebração de Acordo de Cooperação entre o CRCRS e a INTERESSADA mediante a
divulgação das  capacitações  ofertadas,  por  intermédio  de seus  meios  de comunicação,
busca  fomentar  o  Programa  de  Educação  Continuada  da  Entidade,  ampliando  as
oportunidades de aperfeiçoamento dos profissionais registrados no Conselho.  O CRCRS
pretende,  dessa forma,  cumprir  sua  atribuição  de  promover  a  fiscalização  da  profissão
contábil, como fator de proteção da sociedade, sendo exercido, neste contexto da educação,
de forma preventiva. 

 
3. DO PROGRAMA 

3.1. O Programa de Educação Profissional Continuada visa a proporcionar aos profissionais
da Contabilidade o aprimoramento técnico e científico, contribuindo para a continuidade dos
estudos e ascensão nas suas carreiras, ampliando seus campos de atuação com base nas
prerrogativas  profissionais  previstas no Decreto-Lei  nº  9.295/1946 e Lei  nº  12.249/2010,
além  de  prevenir  os  riscos  decorrentes  do  exercício  profissional,  constituindo-se  numa
ferramenta de fiscalização preventiva.

 
4. DO PROJETO

4.1. O cadastramento da INTERESSADA será efetivado por meio da assinatura do Acordo
de Cooperação, que ensejará a divulgação das capacitações disponibilizadas, sejam elas
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não onerosas ou de acordo com os percentuais de desconto estabelecidos neste Edital e no
Acordo de Cooperação respectivo.

4.2. Caso o número mínimo de alunos, capaz de viabilizar o curso a partir de avaliação da
interessada, não seja alcançado, impedindo, assim, a realização da capacitação, não caberá
ao CRCRS nenhuma obrigação financeira ou indenização à Instituição, sob qualquer título.

4.3.  O  CRCRS  não  assumirá,  em  nenhuma  hipótese,  a  responsabilidade  solidária  ou
subsidiária pelo adimplemento das obrigações assumidas pelos profissionais, que são os
únicos e exclusivos responsáveis pelos ônus decorrentes do contrato que firmarem com a
INTERESSADA.

4.4. Os pagamentos dos valores devidos à INTERESSADA serão efetuados diretamente
pelos profissionais, nos termos ajustados no Contrato que vierem a firmar entre si.

4.5. Os descontos ofertados pela INTERESSADA são pessoais e intransferíveis, sendo que
não poderão ser utilizados para outro fim que não o do pagamento do valor dos serviços
disponibilizados.

4.6. O CRCRS não assumirá, em nenhuma hipótese, responsabilidade pela interrupção ou
cancelamento dos cursos ofertados pela INTERESSADA aos profissionais beneficiados com
os descontos.

4.7.  Para  obtenção  dos  descontos  quando  da  matrícula/inscrição,  o  profissional  deverá
apresentar à INTERESSADA a Certidão de Regularidade Profissional, obtida gratuitamente
no site do CRCRS (em  www.crcrs.org.br;  Abas:  Registro/Informação de Registro/Pessoa
Física/Certidão de Regularidade).

4.8.  A  INTERESSADA  assume  total  responsabilidade  pelos  cursos  ofertados  aos
profissionais da Contabilidade, inclusive perante a terceiros,  ficando o CRCRS isento de
qualquer  responsabilidade  por  possíveis  danos  relacionados  à  qualidade,  conteúdo  e
disponibilização dos serviços.

4.9.  Caso o CRCRS venha a ter  conhecimento de irregularidades,  fatos,  reclamações a
respeito da não concessão do devido  desconto  ou sobre a qualidade  do conteúdo dos
serviços,  o  cadastro  poderá  ser  cancelado,  após  ser  apreciada  a  manifestação  da
INTERESSADA,  sem  prejuízo  da  garantia  e  continuidade  dos  serviços,  nas  mesmas
condições pactuadas, se eventualmente for dado termo com a prestação de algum serviço
em andamento.

4.10. A divulgação dos cursos e capacitações se dará por interrmédio do site institucional e/
ou nos demais canais de comunicação disponíveis, a critério do CRCRS, em conformidade
com o Anexo II.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1.  O cadastramento será celebrado a título  não oneroso e,  portanto,  não haverá,  em
hipótese  alguma,  qualquer  repasse  de  recursos  oriundos  do  CRCRS,  aos  profissionais
beneficiados ou à INTERESSADA. 

 
6. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

6.1. Poderão participar deste cadastro, as instituições de ensino e empresas, públicas ou
privadas, que ofertem cursos presenciais ou EAD de curta, média ou longa duração (cursos,
palestras, simpósios, congressos, seminários, webinars, etc.), com carga horária mínima de
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2 (duas) horas, destinados à capacitação profissional, cuja temática contemple conteúdos
de interesse da profissão contábil, tanto no campo técnico quanto ético e comportamental,
além dos relacionados a questões tecnológicas, de carreira, gestão e de desenvolvimento
de competências  e  habilidades  que  elevem  o  potencial  competitivo  e  de  excelência
mercadológica dos profissionais da Contabilidade. 

6.2. Ficam impedidas de aderir ao cadastro as instituições de ensino  e as empresas de
treinamento profissional, públicas ou privadas,  que possuam em seu quadro societário, ou
responsáveis,  conselheiros,  delegados  ou  funcionários  do  CRCRS  e  seus  parentes  de
primeiro grau consanguíneo.

6.3.  O  presente  Chamamento  Público  ficará  aberto  para  credenciamento  das
INTERESSADAS no período de 03 de agosto de 2020 a 30 de outubro de 2020, podendo,
durante  esse  período,  as  instituições  ou  empresas  solicitarem  o  cadastramento,
apresentando toda a documentação necessária.

7. DA NÃO EXCLUSIVIDADE

7.1. O cadastramento celebrado não gera qualquer direito de exclusividade entre as partes.

   
8. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. As instituições interessadas deverão manifestar interesse, nos termos do ANEXO I, por
meio eletrônico para desenvolvimentoprofissional@crcrs.org.br.

8.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados, em conjunto com o requerimento:

8.2.1.  Ato  constitutivo  (estatuto  ou  contrato  social),  acompanhado  das  alterações
posteriores,  no caso de inexistência de contrato consolidado,  devidamente arquivado no
Registro de Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, ou acompanhado da
ata  arquivada  da assembleia  da  última eleição da diretoria,  no  caso  de Sociedade por
Ações.

8.2.2.  CPF  e  RG  do(s)  representante(s)  legal(is),  com  poderes  de  representação
devidamente  comprovados  seja  pelo  documento  previsto  no  item  I  ou  por  meio  de
procuração. 

8.2.3. 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;
(Acesso  em:  http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1)

8.2.4. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço(FGTS);
(Acesso: https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

8.2.5.  Certidão Negativa  ou  Positiva  com Efeito  de  Negativa  de Débitos  Trabalhistas  –
CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
(Acesso em: http://www.tst.jus.br/certidao)

8.2.7. Regularidade perante as fazendas municipal e estadual;

8.2.8. Declaração de cumprimento do disposto nos arts. 7º XXXIII da CF.
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8.2.9. Conteúdo programático e programação dos treinamentos de curta duração (cursos,
simpósios, palestras, etc); 
 
8.2.10.  Especificamente  no  caso  de  oferta  de  descontos  para  treinamentos  de  curta
duração, na forma de palestras, simpósios, cursos e webinars, comprovar ser prestador de
serviços regular deste segmento, demonstrando a realização de treinamentos com formato
similar, no decorrer dos últimos 3 (três) anos, de no mínimo 30 (trinta) atividades, tais como
cursos e palestras abordando temas de interesse do universo  contábil, conforme objeto
supra.

9. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO

9.1. Os formulários e a documentação serão analisados pela Câmara de Desenvolvimento
Profissional,  que  concluirá  pelo  deferimento  ou  indeferimento  dos  requerimentos  das
instituições interessadas.

9.2.  O  recebimento  e/ou  aceite  do  requerimento  e  documentos  não  implicam  no
credenciamento da INTERESSADA, o que somente será efetuado após a análise criteriosa
da documentação pelo CRCRS e celebração do instrumento destinado ao acordo (ANEXO
III).

9.3. Os requerimentos que não atendam às disposições constantes neste regulamento e/ou
que não apresentem os documentos exigidos serão indeferidos.

9.3.1.  Não  serão  considerados  motivos  para  indeferimento,  simples  omissões  ou
irregularidades materiais que possam ser sanadas pela INTERESSADA. 

9.3.2. A decisão que indeferir o requerimento da INTERESSADA dar-se-á por intermédio de
comunicação por parte do CRCRS.

9.3.3. A INTERESSADA que tiver o seu cadastro indeferido poderá apresentar recurso, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da comunicação
por parte do CRCRS. 

9.3.4.  No caso de indeferimento, a INTERESSADA também poderá,  durante o prazo de
validade deste Chamamento Público,  enviar  nova documentação sanando os vícios que
ensejaram seu indeferimento.

9.4. Concluída a análise do requerimento e documentos, homologado o credenciamento e
firmado  o  respectivo  acordo  operacional,  o  CRCRS promoverá  a  devida  divulgação  da
Instituição/Empresa aprovada, pelo período de 6 (seis) seis meses, bem como procederá a
avaliação de conformidade de cada curso ou palestra ofertada com o presente objeto.

9.4.1. A avaliação dos cursos, que precederá a divulgação a ser realizada pelo CRCRS,
será realizada pela Câmara de Desenvolvimento Profissional,  conforme critérios dispostos
no Anexo II, em atendimento ao objeto deste edital.

9.4.2.  Os  cursos  e  eventos  de  capacitadoras  credenciados  e  já  homologados  pela
CEPC/CRCRS estão dispensados  de avaliação  de  conteúdo programático,  dispondo  de
autorização  tácita  para  divulgação,  pelo  período  de  vigência  do  respectivo  acordo
operacional.
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10. DA FORMA DE ENTREGA

10.1. A  documentação  deverá  ser  enviada  por  meio  eletrônico  para
desenvolvimentoprofissional@crcrs.org.br.

11. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. O CRCRS poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos da INTERESSADA, em
divulgações relacionadas ao objeto do presente Chamamento Público.

11.2. A INTERESSADA deve garantir  que detém os direitos de propriedades intelectuais
necessários à execução do projeto; portanto,  não violando quaisquer direitos de terceiros,
isentando o CRCRS de reclamações e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive
financeiros.

11.3. A INTERESSADA deve garantir que é legítima detentora dos direitos de propriedade
intelectual a serem utilizados na execução do projeto, podendo ser utilizados pelo CRCRS
para  fins  institucionais  livres  de  quaisquer  ônus,  inclusive,  por  meio  de  dispositivos
eletrônicos e em ações de divulgação.

11.4. A INTERESSADA se compromete a não utilizar a marca e quaisquer sinais distintivos
do CRCRS, em divulgações ligadas ao projeto ou a quaisquer outras ações, sem a expressa
e devida autorização.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.  Quaisquer  informações ou esclarecimentos  relacionados a este  edital deverão ser
encaminhados ao CRCRS – Comissão de Avaliação - Seleção de Chamamentos Públicos:
desenvolvimentoprofissional@crcrs.org.br.

12.2.  A  partir  da  homologação  do  cadastro  da  INTERESSADA,  considerada  a  devida
notificação pelo CRCRS, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinatura do
respectivo Acordo de Cooperação.

   Porto Alegre, 03 de agosto de 2020.

                                 Contadora ANA TÉRCIA L. RODRIGUES
                              Presidente do CRCRS
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ANEXO I – EDITAL n.º 01/2020

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS DE TREINAMENTO

1. DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA: (se houver)

CNPJ:

RUA:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

RESPONSÁVEL(IS) LEGAL(IS)
NOME:
CARGO:
CPF:

NOME:
CARGO:
CPF:

CONTATO ADMINISTRATIVO
NOME:
TELEFONE:
E-MAIL:

CARGO(S):

E-mail:

Telefones (fixos):  (     ) 

Telefones (celulares): (    )

Data: ______/______/_______

2.  A  INTERESSADA  reconhece  que  o(s)  representante(s)  legal(is)  acima  referido(s)  possui(em)
pleno(s)  poder(es)  de  representação,  assumindo,  para  todos  os  fins  legais,  quaisquer
responsabilidades decorrentes da assinatura deste requerimento.

3.  A INTERESSADA declara  que está ciente  e dá plena concordância  às  condições contidas  no
Edital.

________________________________  , ____  de  ____________de 2020.

                             Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)
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ANEXO II –  EDITAL 01/2020

CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE
CADA CURSO OU PALESTRA

Habilitação:

• Oferece desconto mínimo?

Análise técnica:

• Qualificação do instrutor: 
o Graduação: 01ponto
o Especialização: 02 pontos
o Mestrado/Doutorado: 03 pontos

• Qualidade do material didático: 
o Ruim: -1 ponto
o Regular: 0 pontos
o Bom: 2 pontos
o Ótimo: 4 pontos

• Cadastro no PEPC: 
o Não: 0 pontos
o Sim: 5 pontos

• Qualidade do sistema de controle de frequência: 
o Ruim: -1 ponto
o Regular: 0 pontos
o Bom: 1 ponto

• Possui sistema de avaliação: 
o Não: 0 pontos
o Sim: 1 ponto

Serão habilitados os eventos com pontuação mínima de 6 pontos.

Políticas de divulgação:

• Pontuação geral do curso: mínimo de 6 pontos

• Tema:
o Contábil: 3 pontos
o Áreas afins: 2 pontos
o Outras áreas: 1 ponto

• Oportunidade:
o Tema técnico com prazo nos próximos 60 dias: 5 pontos
o Tema técnico sem prazo: 3 pontos
o Temas diversos: 1 ponto

Serão divulgados pelo CRCRS os eventos, conforme seguinte critério:

◦ pontuação mínima de 6 pontos - divulgação no site;
◦ pontuação mínima de 10 pontos - divulgação no site, redes sociais e demais canais disponíveis.
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