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COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N° 011/2016 

 

PROCESSO N.º 011/2016 

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até 10/05/2016 às 17h. 

LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Setor de Licitações da FAHECE na Rua 

Presidente Coutinho, nº 160 - Centro - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3212-1350 ou 

licitacao@fahece.org.br 

 

RECIBO DE EDITAL 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N.º 011/2016 
PROCESSO N.º 011/2016 

  
  
NOME DA LICITANTE:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CNPJ/MF:_____________________________________________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CEP: ____________ 

CIDADE:________________________ESTADO:______________________ 

TELEFONES:________________________________________________ 

FAX:___________________________________________ 

E-MAIL:__________________________________________________ 

PESSOA PARA CONTATO:___________________________________ 

 

______________________, _______ /_______ / _______ 
 
 
___________________________________________ 
(Assinatura) 
  
  
  
1 - ESTE RECIBO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO SETOR 
DE LICITAÇÕES PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, ATRAVÉS 
DO E-MAIL licitacao@fahece.org.br 
 
2 - TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME 
EXIGÊNCIA EM LEI. O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO OU PREENCHIMENTO 
INCORRETO EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENVIAR DIRETAMENTE À 
LICITANTE EVENTUAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COTAÇÃO. 
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 011/2016 – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 

 

A FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON, com sede na Rua 

Presidente Coutinho, 160, Centro, Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 

86.897.113/0001-57, torna público que realizará processo seletivo, do tipo melhor técnica, 

para provimento de 1 (uma) vaga de profissional que irá atuar em projeto na 

administração geral do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Os recursos que 

viabilizarão a aquisição dos serviços da presente cotação prévia de preços são provenientes 

do Convênio nº 797419/2013, assinado dia 23 de dezembro de 2013, proposta 086781/2013 

e processo 25000.222765/2013-52, que têm como objeto a “capacitação de profissionais 

que atuem na atenção aos pacientes portadores de doenças hematológicas”.  

 

1. OBJETO  

1.1 A presente cotação tem por fim a contratação de profissional na área de Bacharel 

em Ciências da Computação para atuar na administração geral do Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem (Moodle Telessáude) do curso a distância Assistência odontológica 

para paciente portadores de coagulopatias e anemia falciforme, ofertado pelo Núcleo 

Telessaúde/Santa Catarina.      

 

2. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

2.1 Os interessados deverão enviar suas propostas para o e-mail: 

licitacao@fahece.org.br até o dia 10 de maio de 2016, às 17h00min. 

Documentação necessária da proposta: RG, CPF e Currículo com o respectivo 

comprovante de Ensino superior completo na área de Bacharel em Ciências da Computação 

e certificados fornecidos por outras instituições em que tenha prestado serviço com 

administração e programação de Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).  

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

3.1 O presente processo de cotação segue as regras do artigo 11 e seguintes do Decreto 

Federal nº 6.170/2007, e das demais normas vigentes que lhe forem aplicáveis. A escolha 

da melhor proposta será realizada pela Direção da FAHECE, juntamente com sua equipe 

técnica, com observação do conjunto de critérios descritos no item “7” do Termo de 

Referência. 

 

Florianópolis, 18 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA 
PRESIDENTE - FAHECE 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS n° 011/2016 – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 
 
1. OBJETO 

Contratação de profissional na área de Bacharel em Ciências da Computação para 
atuar na administração geral do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Moodle 
Telessáude) do curso a distância Assistência odontológica para paciente portadores de 
coagulopatias e anemia falciforme, ofertado pelo Núcleo Telessaúde/Santa Catarina. 
 
2. DOS SERVIÇOS 

O CONTRATADO deverá prestar os seguintes serviços: (i) acompanhar a montagem 
inicial do curso no ambiente virtual, a inscrição dos cursistas e o fechamento do curso, na 
parte de relatórios e certificação; (ii) entregar à contratante relação de treinados ou 
capacitados com informações que possibilitem localizá-los, tais como endereço residencial e 
comercial, telefones, endereço eletrônico, entre outras. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

A contratação objeto do presente Termo de Referência tem por finalidade contribuir 
para a capacitação dos cirurgiões dentistas pertencentes à rede assistencial brasileira, 
inseridos nas equipes do Programa da Saúde da Família (PSF) ou Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), visando promover uma melhor assistência aos pacientes portadores 
de Doença Falciforme e Coagulopatias Hereditárias, em que conhecimentos técnicos e 
científicos resultem em melhorias das condições orais desta população e, em consequência, 
na qualidade da atenção à saúde prestada à mesma.  

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O prazo de duração do Contrato será de 06 (seis) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 

(sessenta) meses, conforme previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

O contrato, em razão de seu objeto e natureza, não gera à FAHECE qualquer vínculo de 

natureza trabalhista e/ou previdenciária.  

 
5. FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 O CONTRATADO deverá emitir Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Pessoa 

Física através dos serviços on-line no site da Prefeitura de Florianópolis/Santa Catarina, ou 

pessoalmente no Pró-Cidadão em Florianópolis/Santa Catarina, em dois momentos. O 

primeiro, no início da montagem do curso no ambiente virtual, o valor pelo serviço executado 

é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) bruto. No segundo momento, no fechamento do 

curso, o valor pelo serviço executado é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) bruto. O valor 

total do contrato é de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) bruto, do qual serão 

descontados impostos e demais tributos incidentes, nos termos da legislação vigente, 

conforme cadastrado no plano de trabalho do Convênio nº 797419/2013. 

5.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Agência Bancária e a Conta 
Corrente/Poupança para emissão da respectiva Ordem Bancária. 
5.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de depósito em conta 
corrente ou poupança do profissional, 21 (vinte e um) dias, após apresentação e ateste da 
Nota Fiscal. 
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5.4. Não será aceito boleto ou qualquer outro sistema de cobrança. 
 

6. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.2. Das obrigações e responsabilidades do CONTRATADO. 
6.2.1. Efetuar a prestação dos serviços, conforme especificado neste Termo de Referência, 
executando fielmente o objeto contratado dentro dos parâmetros estabelecidos, em 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente; 
6.2.2. Responder prontamente às solicitações da FAHECE, pessoalmente, mediante 
telefone, fax ou e-mail, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto deste Termo de Referência; 
6.2.3. Arcar com despesas decorrentes de emissão de Nota Fiscal; 
6.2.4. Comunicar à FAHECE, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida na execução do 
objeto contratado, devendo prestar os devidos esclarecimentos e/ou informações 
necessárias; 
6.2.5. Não transferir a outrem a prestação dos serviços objeto do contrato, no todo ou em 
parte; 
6.2.6. Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando eventuais falhas imediatamente 
após sua verificação; 
6.2.7. Responder por todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, causado no exercício 
de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à FAHECE ou a terceiros; 
6.2.8. Observar as demais obrigações previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação 
correlata. 

6.3. Das obrigações e responsabilidades da FAHECE. 
6.3.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas do contrato, inclusive prestando as informações e os 
esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.  
6.3.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo CONTRATADO, assegurando a boa prestação e o bom 
desempenho dos serviços a serem prestados; 
6.3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
6.3.4. Liquidar o empenho e efetuar, nas condições e preços pactuados, o devido 
pagamento da Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO; 
6.3.5. Fornecer ao CONTRATADO todas as garantias de segurança pessoal durante o 
cumprimento de suas obrigações contratuais; 
6.3.6. Providenciar, se necessário, os alvarás exigidos pelas repartições públicas 
competentes, nos termos da legislação pátria vigente; 
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7. DO PROCESSO SELETIVO  
Para fins de pontuação de títulos e experiência comprovada serão consideradas as 

especificações descritas no quadro abaixo: 
 

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

Ensino superior 
completo na área de 

Bacharel em Ciências da 
Computação.  

Acima de 2500 horas 0,4 

Experiência em instituições 
sem fins lucrativos, em área 

compatível com o objeto 
deste Termo de Referência. 

Até 12 meses 0,6 

De 13 meses até 24 meses 0,8 

Acima de 25 meses 1,0 

Experiência Profissional 

com administração e 
programação de Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 

(Moodle) 

Até 12 meses 1,4 

De 13 meses até 36 meses 1,8 

Acima de 37 meses 2,0 

 
7.1 A classificação dos candidatos consistirá no somatório de pontos, apresentados 
conforme tabela acima. 

7.2 Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação igual a zero ou inferior à 
média aritmética de todos os candidatos com pontuação maior que zero.  

7.3 Na classificação, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de 
desempate, na seguinte ordem: 

7.3.1 Maior pontuação na experiência profissional com administração e programação de 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle); 

7.3.2 Maior pontuação em experiência em instituições sem fins lucrativos, em área 
compatível com o objeto deste Termo de Referência;  

7.3.3 Maior pontuação em Ensino superior completo na área de Bacharel em Ciências da 
Computação; 

 
8 DO CONTRATO 
8.1 O contrato será firmado conforme o presente Termo de Referência, com aplicação 
subsidiária, no que couber, da Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. 
8.2 Se, a qualquer tempo durante a execução do contrato, ocorrerem eventos que 
impeçam a realização dos serviços, o CONTRATADO deverá notificar prontamente a 
FAHECE, explicando as suas causas e provável duração. Logo após o recebimento do aviso 
do CONTRATADO, a FAHECE deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, alterar as 
datas definidas no item 4 do Termo de Referência. Nesse caso, a prorrogação deverá ser 
confirmada pelas partes, através de um aditamento ao contrato. 
8.3 No presente processo de contratação não será admitida a participação de sócio, 

dirigente ou administrador, servidor/empregado ou diretor da FAHECE, do HEMOSC ou do 

CEPON, ou cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou 

diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002. 
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9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1 A FAHECE poderá rescindir o contrato caso o CONTRATADO, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste 
Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, à aplicação subsidiária, no que couber, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, suas alterações e demais normas aplicáveis. 
9.2 A parte que infringir qualquer obrigação que lhe caiba por conta deste Termo de 
Referência ou da legislação vigente estará sujeita ao pagamento da multa de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor global do contrato, corrigidos monetariamente conforme índice do 
IGPM ou índice que venha a substituí-lo e juros de mora na forma da lei, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial.  
9.3 Não se incluem nas infrações previstas no item 10.2 fatos decorrentes de força 
maior, tais como calamidade pública, convulsão social, impossibilidade de transporte até o 
local do evento motivado por interdição de vias de acesso, acidente de trânsito ou doença 
comprovada do CONTRATADO. 
9.4 Caso ocorra qualquer uma das hipóteses extraordinárias previstas no item acima, 
nova data será fixada. 

 
10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Denise Linhares Gerent - Diretora Geral – HEMOSC. 
Maria Aparecida Neto da Cruz – Analista Administrativo e Responsável pela Coordenadoria 
de Planejamento e Qualidade – CPQ/ HEMOSC. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica assegurado à FAHECE o direito de: 
11.1.1 Anular ou revogar, no todo ou em parte, a contratação decorrente do presente Termo 
de Referência, a qualquer tempo, desde que ocorram as hipóteses de ilegalidade ou 
interesse público, dando ciência aos interessados. 
11.1.2 Caso o CONTRATADO se recuse a cumprir o objeto contratado, ou venha a fazê-lo 
fora das especificações estabelecidas no presente Termo de Referência, a FAHECE poderá, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar por outra 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
11.1.3 Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser entregue na FAHECE, Setor de 
Licitações e Convênios, na Rua Presidente Coutinho, n.º 160, Centro, Florianópolis/SC, 
fone: (48) 3212-1350 ou (48) 3212-1331, de segunda à sexta-feira, no horário das 14h às 
17h, ou pelo e-mail: licitacao@fahece.org.br Ou responsável do Projeto, Denise Linhares 
Gerent – Telefone: (48) 3251-9800 – E-mail: dlg.fln@hemosc.org.br 
11.1.4 As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca da Capital do Estado de 
Santa Catarina para dirimir qualquer questão resultante do presente contrato. 
 
 
 
 

Florianópolis, 18 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 
JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA 
PRESIDENTE - FAHECE 
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