ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL
NOTIFICAÇÃO Nº 010/2022 – CSL/SECTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0193497/2021 – SECTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – CSL/SECTI

O PREGOEIRO DA SECTI notifica a empresa VIA MUNDO INTERCÂMBIO E
TURISMO EIRELI, detentora do menor preço para o Grupo/Lote 1 - ARGENTINA (Cidade:
Córdoba) após a fase de disputa de lances do Pregão em referência, objetivando 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, para, até às 15 horas do dia 03 de maio de 2022, com fulcro no item 6.5, alínea
“b.4.1”, do edital, proceder a modificação/retificação dos seguintes preços na Planilha
Orçamentária do Grupo/Lote 1 - ARGENTINA (Cidade: Córdoba) da Carta-Proposta Adequada,
sem majoração no valor total da proposta de R$ 632.546,50 (seiscentos e trinta e dois mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), sob pena de desclassificação de sua
proposta de preços, com base no item 10.2.1, alínea “d”, do edital:
a) Na planilha orçamentária da “VISTORIA TÉCNICA – Servidor da SECTI”:
a.1) o item 04 („Exames RT-PCR para SARS-CoV-2 pré-embarques’ (repasse), caso seja
obrigatório (ida e volta) e o item 08 („Contratação de Seguro Viagem (repasse)‟, estão com
preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária, Anexo I do Termo
de Referência:
ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LOTE 01 – ARGENTINA – CIDADE: Córdoba
“VISTORIA TÉCNICA – Servidor da SECTI”

ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR UNIT.
ESTIMADO
(R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO
(R$)
1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL

04

‘Exames RT-PCR para SARS-CoV-2 préembarques’ (repasse), caso seja obrigatório (ida e
volta)

02

383,85

767,70

08

„Contratação de Seguro Viagem (repasse)‟

01

658,03

658,03

VIA MUNDO INTERCÂMBIO E TURISMO EIRELI
LOTE 01 – ARGENTINA - CIDADE: Córdoba
VISTÓRIA TÉCNICA – Servidor da Comissão de Fiscalização

ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR
UNIT.
ESTIMADO
(R$)

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
(R$)

04

‘Exames RT-PCR para SARS-CoV-2 pré-embarques’
(repasse), caso seja obrigatório (ida e volta)

02

1.000,00

1.000,00

08

„Contratação de Seguro Viagem (repasse)‟

01

4.100,00

4.100,00

b) Após a correção dos preços unitários dos itens 04 e 08 da Planilha Orçamentária da
“VISTORIA TÉCNICA – Servidor da SECTI”, deve-se proceder ao somatório correto do
preço total da respectiva planilha e retificação desse valor também no Resumo da
Planilha Orçamentária (Anexo da Proposta de Preços), na coluna „Valor Total
Representante‟, de modo que o preço total adequado da proposta para o Grupo/Lote 1 ARGENTINA (Cidade: Córdoba) não seja superior ao melhor lance no valor de R$
632.546,50, ofertado pela empresa na sessão pública realizada no dia vinte e nove de abril de
dois mil e vinte e dois.
c) No Resumo da Planilha Orçamentária (Anexo da Proposta de Preços), na coluna „Valor
Total Líder de Grupo‟, foi colocado o valor de R$ 6.000,00, quando o somatório da referida
Planilha Orçamentária para o “LÍDER DE GRUPO” é de R$ 6.360,96;
A licitante poderá atender a convocação encaminhando o documento por meio
eletrônico,

através

do

e-mail

institucional:

licitacao@secti.ma.gov.br;

ou

luisflaviocarvalho.csl.secti@gmail.com.
São Luís, 02 de maio de 2022.
Luis Flavio Vale de Carvalho
Pregoeiro da SECTI
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