ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL
NOTIFICAÇÃO Nº 012/2021 – CSL/SECTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0227167/2021 – SECTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – CSL/SECTI

O PREGOEIRO DA SECTI notifica as licitantes abaixo discriminadas, participantes do
Pregão em referência, objetivando a aquisição de materiais eletrônicos associados aos ambientes
Makers das Estações Tech - São Luís, parte essencial da execução do convênio nº 899403/2020,
processo nº 01250.012897/2020-97-MCTI, celebrado entre o Estado, por intermédio desta Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, e a União, por intermédio do Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTI, para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
contar do recebimento desta, apresentar catálogo, ficha técnica, prospecto ou manual, em
português, com descrição detalhada, características, referências, especificações técnicas e outras
informações que possibilitem a avaliação da marca/fabricante e modelo/referência/código
indicados em suas respectivas propostas, relativo aos produtos cotados para os seguintes itens:
a) ADRIANO MATEUS DE SOUSA SANTOS – para os itens 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 12;
b) J. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO – para os itens 3, 5, 7, 8, 13 e 14;
c) VIDA DE SILÍCIO LTDA. – para os itens 16 e 17; e
d) BIOCHEMLAB – PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI – para o
item 18.
Ficam notificadas também as empresas J. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO e
ADRIANO MATEUS DE SOUSA SANTOS para, no mesmo prazo acima citado, apresentarem
proposta adequada aos lances ofertados para os itens 3, 5, 8 e 13.
As empresas podem atender as convocações encaminhando os documentos via Portal
de

Compras

do

Governo

Federal

–

www.comprasnet.gov.br

ou

www.comprasgovernamentais.gov.br, na opção “Enviar Anexo” do sistema COMPRASNET e/ou
por

meio

eletrônico,

através

do

e-mail

institucional:

licitacao@secti.ma.gov.br;

ou

luisflaviocarvalho.csl.secti@gmail.com, sob pena de desclassificação de suas propostas de preços
para os respectivos itens.
São Luís, 27 de dezembro de 2021.
Luis Flavio Vale de Carvalho
Pregoeiro da SECTI

