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ATA DE ABERTURA  

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2020 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10h00min, de 

acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, em atendimento ao Projeto  

“ARBOCONTROL: Componente 3 - Educação, informação e comunicação para o controle 

do vetor", os membros da Comissão de Seleção reuniram-se via vídeo conferência, 

para realização da Seleção Pública nº 041/2020, objetivando a Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços aplicados ao desenvolvimento, 

alimentação e manutenção de plataforma Moodle para realização de curso EAD, 

conforme as especificações constantes do Termo de Referência, sob critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital foi divulgado via internet nos sítios 

www.finatec.org.br e www.licnet.com.br. Em razão da Pandemia COVID-19 decretada 

pela Organização Mundial da Saúde, as propostas foram recebidas por meio 

eletrônico, de forma a respeitar os Decretos Governamentais, com intuito de evitar 

aglomerações e possíveis propagações do vírus. Participaram do certame as 

empresas: SPARKGROUP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA 

LTDA - ME inscrita sob o CNPJ nº 15.102.804/0001-79, a empresa JLS 

SOLUÇÕES – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TECNOLOGIA EIRELI inscrita sob o 

CNPJ nº 17.081.938/0001-86, a empresa LOCNESS INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÃO EIRELI inscrita sob o CNPJ nº: 07.661.837/0001-20 e a empresa 

OSMOSE CURSOS TÉCNICOS LTDA inscrita sob o CNPJ nº 10.598.417/0001-51. 

Iniciamos a Sessão com a abertura dos arquivos referente as Proposta de Preços, 

cujos os valores das propostas seguem no quadro abaixo: 

 

EMPRESAS VALOR GLOBAL 

SPARKGROUP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA - ME 
R$ 33.900,00 

JLS SOLUÇÕES – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TECNOLOGIA 

EIRELI 
R$ 39.999,00 

LOCNESS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELI R$ 46.200,00 

OSMOSE CURSOS TÉCNICOS LTDA R$ 70.000,00 

 

http://www.finatec.org.br/
http://www.licnet.com.br/
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Com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa, considerando todos os 

aspectos técnicos e econômicos associados, as Propostas de Preços serão analisadas 

criteriosamente pela Coordenação do Projeto, a luz do Edital e seus Anexos, e o 

resultado será publicado posteriormente no sitio da FINATEC 

http://www.finatec.org.br/. Nada mais havendo a tratar, demos por encerrado o 

certame do qual se lavrou a presente ata. 

 

 

Brasília, 11 de agosto de 2020. 

 

 
 

Maria Luisa Pinheiro Torres 
Compradora da Comissão 

 
 
 
 

 Anderson Ferreira Guimarães 
      Membro da Comissão 

Eliane Vieira da Silva 
Membro da Comissão 

http://www.finatec.org.br/

