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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2020 
 
À 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC 
 
Prezados Senhores, 
Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições         
do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência –                
destinado à a contratação de empresa especializada na prestação de serviços           
aplicados ao desenvolvimento, alimentação e manutenção de plataforma Moodle         
para realização de curso EAD. 
 
Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos          
no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos             
na planilha detalhada abaixo: 
 
 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 1 Implementação da plataforma 
EaD e publicação do curso 
autoinstrucional 
 
Implementação de LMS 
Moodle, em versão estável e 
personalizada, com publicação 
do curso EaD em sala online, 
customizada sob medida, em 
hospedagem com instância 
dedicada na Amazon Web 
Services, com storage de pelo 
menos 30GB para alta 
disponibilidade e performance, 
incluindo implementação de 
subdomínio para o curso EaD, 
Content Delivery Network 
Cloudflare, SSL - Secure 
Sockets Layer, Simple Email 
Service, CloudWatch e Simple 
Storage Service; Criação e 
oferta de curso auto 

R$ 13.351 
(Treze mil 
trezentos e 
cinquenta e 
hum reais) 

R$ 13.351 
(Treze mil 
trezentos e 
cinquenta e 
hum reais) 
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instrucional em saúde com 
ênfase nas arboviroses 
dengue, zika e Chikungunya, 
na Educação a Distância 
(EaD), personalizada em cloud 
com carga horária de 20h/a 
aplicada a cada um dos 
módulos que serão 
desenvolvidos pelos 
conteudistas vinculados ao 
projeto; 
 

02 1 Tratamento do material, 
inserção de mídia/vídeo 
animado e suporte da oferta 
 
Customização de material 
didático para curso online 
com observância de conceitos 
de UI, UX, arquitetura de 
conteúdos EaD em responsive 
grid-view, conforme design 
instrucional (DI) com método 
ADDIE, visando adequada 
navegabilidade para 
aprendizagem significativa; 
Materiais didáticos tratados 
com ícones e ilustrações 
digitais, em estrita observância 
às combinações de paletas de 
cores dos manuais de 
identidade visual e regras de 
aplicação de marcas do 
projeto e fontes da 
Universidade de Brasília; 
Publicação dos materiais 
didáticos personalizados 
em AVA, sendo diagramados 
em E-books do tipo Embed, 
disponibilizados na tela para 
navegação por meio do curso 
online; Implementação de 
materiais didáticos em 
slides/html5, com organização 
convidativa, visando atrair 
significativamente o interesse 
do cursista. Suporte técnico 

R$ 19.997 
(Dezenove mil 
novecentos e 
noventa e sete 
reais) 

R$ 19.997 
(Dezenove mil 
novecentos e 
noventa e sete 
reais) 
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para oferta e segurança dos 
dados, com estabilidade do 
Moodle, personalizando a sua 
interface, aplicando formatos, 
plugins, boxes, recursos e 
atividades compatíveis com o 
curso. Vídeo animado de 
ambientação com personagem 
criado enquanto mascote do 
curso, que se destina a 
exposição do curso online, bem 
como, ao detalhamento da 
roteirização da proposta, 
ambientando o cursista sobre a 
estrutura da capacitação. 
Implementação de banco de 
questões, com 10 questões do 
tipo V ou F ou múltipla escolha, 
para criação de prova online 
dinâmica, randômica, com 
itens que se misturam para a 
geração de prova online final 
do curso para cada aluno 
matriculado; 
 

03 1 Configuração, manutenção e 
monitoração do servidor 
da oferta do curso EaD 
 
Implementação de instrumento 
científico validado, para coleta 
de percepção, visando 
avaliação da qualidade do 
curso; Cadastro de cursistas 
indicados pela contratante e o 
disparo de mala direta com 
login e senha para o e-mail, por 
meio de plataforma de 
automação de marketing; 
Monitoramento de incidentes 
críticos, bem como 
incoerências que possam surgir 
na produção e oferta do curso 
online, realizando correções 
e/ou reparos de eventuais 
inconsistências no curso EaD; 
Implementação automática de 

R$ 6.651 
(Seis mil 
seiscentos e 
cinquenta e 
hum reais) 

R$ 6.651 
(Seis mil 
seiscentos e 
cinquenta e 
hum reais) 
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escalas de notas 
personalizadas conforme 
menções da Universidade 
de Brasília; Rotinas de 
elaboração do projeto, focadas 
em atividades com natureza 
online, gerenciadas por 
meio do software em nuvem 
Trello, com aplicação de 
metodologia SCRUM, com 
suporte crítico para 
atendimentos de chamados a 
problemas com acessos a 
recursos e atividades dos 
cursos EaD. 
 

TOTAL: Trinta e nove mil, novecentos e noventa 
e nove reais. 

R$ 39.999 

 
Validade da Proposta: 30 dias 
Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital. 
Dados bancários: Banco: Banco Inter - 077, Agência: 0001, Conta Corrente:           
29584078, Código do Operador: 65785215 / CNPJ: 17081938000186 - JLS          
Soluções - Educação a Distância e Tecnologia Eireli. 
 
Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e            
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre a prestação de serviços,           
nada mais podendo ser cobrado da FINATEC. 
 
Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública. 
Brasília - DF, 10 de agosto de 2020. 
 

___________________________________ 
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www.locness.com.br 
comercial@locness.com.br

SCS Quadra 01, Bloco I, Sobreloja 
Ed. Central, Asa Sul, Brasília - DF

+55 (61) 4042-2005

ANEXO I I  

PROPOSTA DE PREÇO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2020 

À 

Fundação de Empreendimentos Científ icos e Tecnológicos – FINATEC 

Prezados Senhores,  

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e 

condições do Edital e de seus anexos,  em especial seu Anexo I  -  Termo de 

Referência – destinado à a contratação de empresa especializada na 

p re sta ç ã o d e s e r v i ç o s a p l i c a d o s a o d e s e nvo l v i m e nto, a l i m e nta ç ã o e 

manutenção de plataforma Moodle para realização de curso EAD. 

Propomos, sob nossa integral responsabil idade, o fornecimento dos itens 

descritos no Termo de Referência – Anexo I  desta Seleção Pública, pelos 

valores,  descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1 Implementação da plataforma EaD e 
publicação do curso autoinstrucional.

R$ 19.200,00 R$ 19.200,00

2 1 Tratamento do material, inserção de 
mídia/vídeo 
animado e suporte da oferta.

R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

3 1 Configuração, manutenção e 
monitoração do servidor da oferta do 
curso EaD.

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

TOTAL R$ 46.200,00 R$ 46.200,00

Validade da Proposta: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital .   

Dados bancários:   

• Banco Santander (033)  

• Agência:  2269  

• Conta Corrente:  nº130013955
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www.locness.com.br 
comercial@locness.com.br

SCS Quadra 01, Bloco I, Sobreloja 
Ed. Central, Asa Sul, Brasília - DF

+55 (61) 4042-2005

Nós, da empresa LOCNESS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELI ,  inscrita no 

CNPJ sob o número 07.661 .837/0001-20,  estabelecida à SEPS QUADRA 705/905 

BLOCO C SALA 423 - ASA SUL - EDIFICIO MONT BLANC, I .E .  0747173400192,  

telefone (061)  4042-2005,  representada por Fabrício Romão de Sá Bezerra,  

portador da Carteira de Identidade nº 1936224 SSP/DF e do CPF:  937.441 .611-53,  

Diretor da Empresa, declaramos que nos preços ofertados estão incluídas 

todas as despesas, tr ibutos e demais encargos de qualquer natureza 

incidentes sobre a prestação de serviços,  nada mais podendo ser cobrado 

da FINATEC. 

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão 

Pública. 

Brasí l ia,  1 1  de agosto de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

@osmoseweb 

(61) 3968-6666 

www.osmoseweb.com.br 

contato@osmoseweb.com.br 

À 

Fundação de Empreendimentos 

Científicos e Tecnológicos - FINATEC 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 41/2020 

PROPOSTA 



 

 
. 
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DOCUMENTO CONFIDENCIAL, não pode ser replicado sem a anuência por escrito da OSMOSE 

A OSMOSE é uma empresa dedicada a educação corporativa. Já treinou mais de 200.000 

alunos em todo território nacional. Tem em seu portfólio grandes empresas e corporações, 

como: 

o TRE – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 

o PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais 

o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

o ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

o GDF – Governo do Distrito Federal 

o Correios  

o Caixa Econômica Federal 

o Embrapa  

o Exército Brasileiro  

o DER-DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

o IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura 

o IEF - Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais 

o Eletrobras, entre outros. 

A Osmose tem seu pilar na Educação Corporativa, segmentada e estruturada pela 

metodologia Osmose Project Management (OPM), que possui base nos modelos referenciais de 

educação a distância (EAD) e de metodologia vivencial e no modelo ADDIE para o 

desenvolvimento de cursos. Agregado a isso são utilizadas ferramentas de gestão de 

aprendizagem, desenvolvimento e transposição; tutorias; games e videoaulas, experimentadas 

de acordo com o perfil e a necessidade de seus clientes. 

Com atuação em cursos de diversas áreas do conhecimento, a Osmose conta com um time 

de colaboradores altamente qualificados e com visão holística de mercado. 

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta. 

 

Brasília, 11 de agosto de 2020. 

 

 

________________ 

Taylane B. Cruz 

Sócia diretora 
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DOCUMENTO CONFIDENCIAL, não pode ser replicado sem a anuência por escrito da OSMOSE. 

 

À  
 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  
 
Prezados Senhores, 
 
Nós, OSMOSE CURSOS TÉCNICOS LTDA, inscritos sob CNPJ nº 10.598.417/0001-51, com 

sede em ST SBS QUADRA 2 N 12 BLOCO E SALA 206 PARTE N2, CEP 70.070-120, telefone: (61) 
3968-6666, com e-mail osmose@osmoseweb.com.br. 

 
Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do 

Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços aplicados ao desenvolvimento, 
alimentação e manutenção de plataforma Moodle para realização de curso EAD.  

 
Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no 

Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha 
detalhada abaixo: 

 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 1 

Implementação de LMS Moodle, 
em versão estável e 
personalizada, com publicação do 
curso EaD em sala online, 
customizada sob medida, em 
hospedagem com instância 
dedicada na Amazon Web 
Services, com storage de pelo 
menos 30GB para alta 
disponibilidade e performance, 
incluindo implementação de 
subdomínio para o curso EaD, 
Content Delivery Network 
Cloudflare, SSL - Secure Sockets 
Layer, Simple Email Service, 
CloudWatch e Simple Storage 
Service; Criação e oferta de curso 
auto instrucional em saúde com 
ênfase nas arboviroses dengue, 
zika e Chikungunya, na Educação a 
Distância (EaD), personalizada em 
cloud com carga horária de 20h/a 
aplicada a cada um dos módulos 
que serão desenvolvidos pelos 
conteudistas vinculados ao 
projeto; 

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

02 1 

Customização de material 
didático para curso online com 
observância de conceitos de UI, 
UX, arquitetura de conteúdos EaD 

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

mailto:osmose@osmoseweb.com.br
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em responsive grid-view, 
conforme design instrucional (DI) 
com método ADDIE, visando 
adequada navegabilidade para 
aprendizagem significativa; 
Materiais didáticos tratados com 
ícones e ilustrações digitais, em 
estrita observância às 
combinações de paletas de cores 
dos manuais de identidade visual 
e regras de aplicação de marcas 
do projeto e fontes da 
Universidade de Brasília; 
Publicação dos materiais didáticos 
personalizados em AVA, sendo 
diagramados em E-books do tipo 
Embed, disponibilizados na tela 
para navegação por meio do curso 
online; Implementação de 
materiais didáticos em 
slides/html5, com organização 
convidativa, visando atrair 
significativamente o interesse do 
cursista. Suporte técnico para 
oferta e segurança dos dados, 
com estabilidade do Moodle, 
personalizando a sua interface, 
aplicando formatos, plugins, 
boxes, recursos e atividades 
compatíveis com o curso. Vídeo 
animado de ambientação com 
personagem criado enquanto 
mascote do curso, que se destina 
a exposição do curso online, bem 
como, ao detalhamento da 
roteirização da proposta, 
ambientando o cursista sobre a 
estrutura da capacitação. 
Implementação de banco de 
questões, com 10 questões do 
tipo V ou F ou múltipla escolha, 
para criação de prova online 
dinâmica, randômica, com itens 
que se misturam para a geração 
de prova Página 11 de 15 online 
final do curso para cada aluno 
matriculado;  

03 1 

Implementação de instrumento 
científico validado, para coleta de 
percepção, visando avaliação da 
qualidade do curso; Cadastro de 
cursistas indicados pela 

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 
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contratante e o disparo de mala 
direta com login e senha para o 
email, por meio de plataforma de 
automação de marketing; 
Monitoramento de incidentes 
críticos, bem como incoerências 
que possam surgir na produção e 
oferta do curso online, realizando 
correções e/ou reparos de 
eventuais inconsistências no curso 
EaD; Implementação automática 
de escalas de notas 
personalizadas conforme 
menções da Universidade de 
Brasília; Rotinas de elaboração do 
projeto, focadas em atividades 
com natureza online, gerenciadas 
por meio do software em nuvem 
Trello, com aplicação de 
metodologia SCRUM, com 
suporte crítico para atendimentos 
de chamados a problemas com 
acessos a recursos e atividades 
dos cursos EaD. 

TOTAL R$ 70.000,00 
(Setenta mil 
reais) 

 
Validade da Proposta: 30 dias. 
 
Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.  
 
Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 2727-8 Conta Corrente nº198823-9. 
 
Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre a prestação de serviços, nada mais podendo ser 
cobrado da FINATEC.  

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública. 
 
 
   

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. 
 
 
 

______________________________________________ 
Taylane Barboza da Cruz 

Sócia diretora – Representante Legal 
CPF: 045.565.431-00 – RG 3.045.538 
E-mail: taylane@osmoseweb.com.br 
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