TERMO DE REFERÊNCIA 003/17
________________________________________________________________________________
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA
DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 30/08/2017
I Seminário Nacional de Juventude ConectAids
Ref: ED00512/2017
Código orçamentário 914BRZ1138
REQUERENTE: KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço
PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO DE PLATAFORMA EAD
1. OBJETO
O objeto do presente Termo de referência é a escolha da proposta mais vantajosa, menor preço e
capacidade técnica para a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem de
conteúdos de ensino a distância que permita a convergência de várias mídias no processo de ensinoaprendizagem.
2. CRITÉRIOS:
A empresa deverá ter domínio na produção, distribuição e disseminação de conteúdos voltados
para a formação à distância.
Poderá participar do processo toda pessoa jurídica que atenda as exigências deste Termo de
referência e cuja atividade empresarial abranja o objeto deste.
A proposta deverá conter:
a) Dados da empresa;
b) Endereço e Telefone da empresa;
c) E-mail de contato;
d) Processo detalhado de implantação de plataforma para EAD;
e) Administração e inserção dos conteúdos na plataforma EAD;
d) Disponibilização de chat online;
e) Disponibilização de fóruns de discussão;
f) Disponibilizar formulário online para inscrição;
g) configurar a plataforma para navegação dos jovens, respeitando a linguagem para melhor
entendimento;
h) disponibilizar os certificados;
i) emitir relatórios de frequência;
j) disponibilidade de suporte técnico.
O produto consiste na contratação de cinco meses da plataforma EAD.
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Rua Barão de Itapetininga, 120, sala 307, Republica, São Paulo - SP
Email: sd.koinonia@gmail.com Tel: (11) 3667-9570

Contratação: Pessoa Jurídica;
Condições de pagamento: pagamento em deposito em conta , após emissão de nota fiscal.
Critérios de aceitação: avaliação da proposta de conteúdo apresentada, juntamente com a
documentação exigida para contratação.
Condições de fiscalização: Será classificada a empresa que apresentar a melhor proposta de
execução e o menor custo coerente com o objeto do termo de referencia.
4. ENVIO
A proposta deverá ser encaminhada contendo no assunto do e-mail o CÓDIGO DO TEMA e o
PRODUTO que está se candidatando para o seguinte endereço eletrônico:
alexandre@koinonia.org.br
São Paulo, 25 de agosto de 2017.

____________________________
Alexandre Pupo Quintino
Coordenador do Projeto

Rua Barão de Itapetininga, 120, sala 307, Republica, São Paulo - SP
Email: sd.koinonia@gmail.com Tel: (11) 3667-9570

