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Em atenção aos requisitos orientados pelo PREGÃO Nº 75/2012 – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, encaminhamos abaixo nossa proposta de 

preços e elementos adicionais relacionados às exigências do ato convocatório: 

 

 

2 – Proposta de Preços (Grupo 2) 
 

A seguinte planilha foi baseada nas especificações estabelecidas no PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 75/2012 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
a qual nos comprometemos a cumprir integralmente, conforme abaixo:  

 

 

O Exin é uma organização de classe mundial que 

desenvolve programas de qualificação profissional 
(capacitações e certificações oficiais), dentre as quais; 
ITIL, ISO 20000; Segurança da Informação; MOF; 
teste de software e GreenIT. 

 

A HP é uma das maiores empresas mundiais em produtos 
e serviços de TI.  Dentre as linhas de atendimento pela 

VOYAGER, destacam-se: Gerência de Projetos, 
Governança-gestão de TI; Gestão Indicadores de 
Resultados e Software Quality Assurrance. 

 

  Exin é uma organização de classe mundial que 
desenvolve programas de qualificação profissional 

(capacitações e certificações oficiais), dentre as quais; 
ITIL, ISO 20000; Segurança da Informação; MOF; teste 
de software e GreenIT. 
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ITEM Descrição Qtd. Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

 

05 

Seminário para os 
Colaboradores em Geral da 
Diretoria de TI, por 
participante, por órgão 

 

280 

 

40,00 

 

11.200,00 

 

06 

Workshop Avançado de Cobit 
4.1 para os Colaboradores 
Especialistas da Diretoria de 
TI, por participante, por órgão 

 

110 

 

171,25 

 

18.837,50 

 

07 

Workshop Avançado de ITIL 
v3 para os Colaboradores 
Especialistas da Diretoria de 
TI, por participante, por órgão 

 

110 

 

170,35 

 

18.738,50 

 

08 

Treinamento de 
Gerenciamento de Serviços 
de TI para os Diretores e 
Coordenadores do Órgão, por 
participante, por órgão 

 

230 

 

80,00 

 

18.400,00 

- - - Total Grupo 2 R$ 67.176,00  

Valor total do Grupo 2 R$ 67.176,00 (sessenta e sete mil cento e setenta e seis 
reais) 

 
 

3 – Equipe 
 

Para o cumprimento das atividades a serem desenvolvidas tendo em vista o alcance 

dos resultados, conforme as especificações do Edital (requisitos), além da equipe de 

back office, no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços cumprirá 

integralmente o subitem x.3, dispondo de profissionais com capacidade técnica 

suficiente e necessária ao desempenho dos serviços objeto do contrato. 
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6. Condições Gerais 

 Nos preços, estão inclusos todos os impostos, taxas, tributos, seguro, encargos 

sociais, mão-de-obra,material didático, gastos com deslocamento, estadia e 

alimentação dos profissionais, e demais despesas decorrentes da execução do objeto 

ora licitado (conforme os termos do Edital e seus anexos); 

 A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada 

de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 Os prazos de entregas serão cumpridos conforme o item IV.2 do Termo de Referência 

(edital 75/2012-FNDE); 

 Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua 

emissão. 

 

7. Dados da Empresa 

Empresa: VOYAGER Soluções Corporativas em Tecnologia da Informação Ltda. 

CNPJ: 04.528.676/0001-03 

CF/DF: 07.423.983/001-00 

Endereço: SCS Quadra 01, Bloco “G”, Ed. Baracat, nº 702, Brasília-DF, CEP.: 70309-900 

Banco: Banco do Brasil - código 001, Agência: 2881-9, C/C: 84848-4 

PABX: (61) 3321-0788 

E-mail: crm@voyager.srv.br 

Website: www.voyager.srv.br 

 

 

 

 
 

 

 

Emilson Donizeth dos Reis 

Representante Legal 
CPF nº 308.585.851-20 

CI: 007712 CRA – DF 
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