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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CSL/SECTI 

 

O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

SECTI, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022-

CSL/SECTI, referente ao Processo Administrativo nº 0193497/2021 – SECTI, que tem por 

objeto a contratação de agências promotoras de programas de intercâmbio internacional 

para prestação de serviços especializados pertinentes a 50 (cinquenta) pacotes de 

intercâmbio internacional cultural e linguístico para 2021/2022, na modalidade Curso de 

Idioma Estrangeiro, com duração de 12 (doze) semanas cada, e, no mínimo, 15 (quinze) 

aulas por semana, totalizando carga horária mínima de 180h (cento e oitenta horas), a 

serem oferecidos para estudantes universitários com idade entre 18 e 24 anos – alunos 

egressos do ensino médio da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas 

a entidades paraestatais ou a fundações sem fins lucrativos, escolhidos por meio de 

Processo Seletivo realizado pela SECTI – nos países ARGENTINA, FRANÇA e ÁFRICA 

DO SUL, no âmbito do Programa Estadual “Cidadão do Mundo”, de interesse da Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, cuja vencedora para o Grupo/Lote 1 – 

ARGENTINA (Cidade: Córdoba) foi a empresa VIA MUNDO INTERCÂMBIO E 

TURISMO EIRELI (CNPJ nº 03.088.638/0001-14), com valor total de R$ 632.546,50 

(seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e 

para o Grupo/Lote 2 – FRANÇA (Cidade: Montpellier), com valor total de R$ 585.933,80 

(quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos) e para o 

Grupo/Lote 3 – ÁFRICA DO SUL (Cidade: Cidade do Cabo), com valor total de R$ 

1.252.857,45 (hum milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e quarenta e cinco centavos) foi a empresa ONE OPERADORA DE VIAGENS E 

INTERCÂMBIO LTDA. (CNPJ nº 12.576.110/0001-85), conforme Termo de Adjudicação 

do Pregão Eletrônico nº 00007/2022 e Termo de Homologação nº 00007/2022.  

 

São Luís/MA, 04 de maio de 2022. 
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Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 

 

 


