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De : Brister Engenharia
<bristerengenharia@yahoo.com.br>

Assunto : Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência
01/2018 - MPEG

Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-
goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 10:59
1 anexo

Prezados, bom dia!
 
Segue  anexo o documento.
 
 
 
 
Atenciosamente,

  
Brister Comércio e Serviços Ltda-ME
CNPJ 83.299.586/0001-64
Fone: 98949-2661
 
 
Em sexta-feira, 23 de novembro de 2018 11:04:11 BRST, Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>
escreveu:
 
 

 
Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
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papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

documento-Brister.pdf
 169 KB 
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De : coelho queiroz construções
<cqcoelhoqueiroz@gmail.com>

Assunto : Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência
01/2018 - MPEG

Para : dilsonjunior@museu-goeldi.br

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 11:01
1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Bom dia Dilson,
 
Segue documento em anexo.
 
Pedimos que confirme o recebimento.
 
atenciosamente,
JEFFERSON
 
Em sex, 23 de nov de 2018 às 11:24, Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-
goeldi.br> escreveu:

 
Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 
7.3.3.3 do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica 
mantida, conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho 
CPL (SEI nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
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--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

 
 
-- 

  

 
 
 

Declaração de declínio Museu.pdf
 502 KB 
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De : ELTEC LTDA <eltec.adm@hotmail.com>
Assunto : RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência

01/2018 - MPEG
Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 16:42
2 anexos

Boa Tarde!
 
Segue anexo Resposta.
 
Acusar recebimento. 
 
Atenciosamente,
 

 
 

De: Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>
 Enviado: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 14:02

 Para: eltec.adm@hotmail.com; eltec.adm@hotmail.com.br; eltec.eng@gmail.com
 Assunto: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

 
Prezados, estamos reencaminhando a mensagem.
Aguardamos seu contato. 

  
 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Data:Fri, 23 Nov 2018 11:11:02 -0300
De:Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

Para:eltec.adm@hotmail.com, eltec.adm@hotmail.com.br
CC:eltec.eng@gmail.com, Livia Renata Vale Franco de Sa <liviarenata@museu-

goeldi.br>
 
 
 

Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 

mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
mailto:eltec.adm@hotmail.com
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Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

Declaração.pdf
 280 KB 
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De : Construtora Maguen Ltda
<consmaguen@hotmail.com>

Assunto : Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência
01/2018 - MPEG

Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-
goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 10:52
1 anexo

Segue anexo o documento assinado.
 
sds
 
Socorro Reis
 
 

De: Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>
 Enviado: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 08:28

 Para: consmaguen@hotmail.com
 Cc: Livia Renata Vale Franco de Sa
 Assunto: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

 

Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
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divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

IMPUGNAÇÃO MUSEU23112018.pdf
 2 MB 
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De : Muiraquitã Construções Serviços
<muiraquita.const@gmail.com>

Assunto : Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência
01/2018 - MPEG

Para : dilsonjunior@museu-goeldi.br
Cc : liviarenata@museu-goeldi.br

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 11:44

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Bom dia,
 
 Nos DECLINAMOS DE PRERROGATIVA DE IMPUGNAR.
 
Atenciosamente,
 
 
Maria do Desterro Nóbrega de Lima
 
Em sex, 23 de nov de 2018 às 12:01, Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-
goeldi.br> escreveu:

  

Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 
7.3.3.3 do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica 
mantida, conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho 
CPL (SEI nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 

https://correio.museu-goeldi.br/h/printmessage?id=47314&xim=1
mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br


23/11/2018 Zimbra

https://correio.museu-goeldi.br/h/printmessage?id=47314&tz=America/Araguaina 2/2

divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

 
 
-- 

 MUIRAQUITÃ COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME
 CONTATOS: (99) 988601205  /  988601207

 CNPJ: 06.913.196/0001-91
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De : licitacao@uol.com.br
Assunto : RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência

01/2018 - MPEG
Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 11:38
1 anexo

Prezados
  

segue em anexo a Declaração de declínio de interposição de recurso
  

 
Atenciosamente, 

  
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

 Matheus da Silva Noronha
 (91) 3246-1213

 

 

 
De: "Dilson Araujo Junior" <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

 Enviada: 2018/11/23 11:48:11
 Para: licitacao@uol.com.br

 Cc: liviarenata@museu-goeldi.br
 Assunto: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

  
 
 

Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
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EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

DECLARACAO DECLINANDO DE INTERPOSICAO DE RECURSO CR 01-2018
MPEG.pdf

 160 KB 
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De : SR3 LTDA <sr3ltda@hotmail.com>
Assunto : RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência

01/2018 - MPEG
Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

RE: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 13:13
1 anexo

Prezado,
 
segue em anexo declínio de recurso.
 
 
Atenciosamente, 

  
  
Adriana Maia

 SR3 Construções.
 Fone:(91) 3087 3803.

 
  
 

De: Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>
 Enviado: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 13:59

 Para: max_weverton19@hotmail.com; sr3ltda@hotmail.com
 Assunto: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

 
Prezados, estamos reencaminhando a mensagem.
Aguardamos seu contato.
 
 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Data:Fri, 23 Nov 2018 10:14:06 -0300
De:Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

Para: 
 
 
 
 
 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Data:Fri, 23 Nov 2018 10:10:36 -0300
De:Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

Para:sr3ltda@hotmail.com
CC:Livia Renata Vale Franco de Sa <liviarenata@museu-goeldi.br>

mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
mailto:sr3ltda@hotmail.com
mailto:liviarenata@museu-goeldi.br
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Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748). 
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

declinio de recurso sr3 museu .pdf
 269 KB 



  
 

 
 

SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.                                                                      
CNPJ.: 15.112.256/0001-68.  
Endereço: Rua Dom Manoel, nº 16. 
Bairro: Parque Verde - CEP.: 66633-740. 
Fone: (91) 3087 – 3803.                                             

 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação - MPEG. 

 

A empresa SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ 

nº 15.112.256/0001-68, neste ato participante da CONCORRÊNCIA N° 01/2018 - 

Contratação de empresa especializada para a execução da Reforma e 

Conclusão do Centro de Exposições Eduardo Galvão do Museu Paraense 

Emílio Goeldi. 

Vem pelo presente instrumento, informa que NÃO POSSUI 

INTERESSE EM IMPUGNAR O RECURSO interposto pela EMPRESA CARIPI  

LTDA – EPP contra a INABILITAÇÃO da referida empresa, neste sentido 

declinamos da prerrogativa constante no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

Belém, 23 de novembro de 2018. 
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De : Texas Construtora
<texasconstrutora@hotmail.com>

Assunto : declínio da prerrogativa
Para : Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

declínio da prerrogativa

Sex, 23 de nov de 2018 16:07
1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa tarde.
Dilson Araujo
  
vimos através deste informar que 
DECLINAMOS DA PRERROGATIVA DE IMPUGNAR.

 seguem em anexo documentação  de prerrogativa devidamente assinada.
 
atenciosamente,
TEXAS CONSTRUTORA 
 
 
 

Livre de vírus. www.avg.com.

Prerrogativa Museu.pdf
 219 KB 
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c: a N s TR u ç o c s 

À Comissão Permanente de Licitação - MPEG. 

A empresa TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA CNPJ n'' 
04.884.383/0001-69, neste ato representada pelo senhor TÚLIO JOSÉ VIEIRA ROSA, 
participante da CONCORRÊNCIA N° 01/2018 - Contratação de empresa especializada 
para a execução da Reforma e Conclusão do Centro de Exposições Eduardo Galvão do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Vem pelo presente instrumento, informa que NÃO POSSUI INTERESSE 
EM IMPUGNAR O RECURSO interposto pela EMPRESA CARIPl LTDA - EPP contra 
a INABILITAÇÃO da referida empresa, neste sentido declinamos da prerrogativa 
constante no § 3° do art. 109 da Lei n** 8.666/93. 

Belém, 23 de Novembro de 2018. 

Tútiò José Vieira Rosa 
Representante Lega! 
CPF: 896.231.002-30 
RG: 4673654 

Texas Construções e Saneamento Ltda 
CNPJ: 04.884.383/0001-69 

TV. Barão do Triunfo, N93540 Sala 608 69 Andar 
CEP 66095-055 
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De : diretoria@grupoprospecto.com.br
Assunto : RES: Consulta - Impugnação Recurso -

Concorrência 01/2018 - MPEG
Para : 'Dilson Araujo Junior' <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>
Cc : 'Livia Renata Vale Franco de Sa'

<liviarenata@museu-goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

RES: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Sex, 23 de nov de 2018 11:37
2 anexos

Bom dia,
 
Segue em anexo o documento assinado declinando da intenção de apresentar contra recurso,  podendo
com isso ser dado o devido prosseguimento ao certame.
 
A disposição,
 
A�,
 
Gustavo Uliana Fonseca
Engº Civil CREA 15418 D/PA
Atlas Construtora e Incorporadora Ltda
Diretor Tecnico Administrativo
(91) 32292578/32294287/981497779
diretoria@grupoprospecto.com.br
 

 
 
De: Dilson Araujo Junior [mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br] 

 Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 11:18
 Para: diretoria@grupoprospecto.com.br

 Cc: Livia Renata Vale Franco de Sa
 Assunto: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

 
Senhor Licitante, boa dia.
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame. 
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso.
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 
conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748).

mailto:diretoria@grupoprospecto.com.br
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O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR.
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado.
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para divulgação do 
resultado do recurso e abertura das propostas, dando andamento as fases do 
certame.
 
 
-- 
Dilson Araujo Junior
Assistente em C&T
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio.
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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De : A3 ENGENHARIA LTDA - EPP
<a3engenharialtdaepp@gmail.com>

Assunto : Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência
01/2018 - MPEG

Para : dilsonjunior@museu-goeldi.br

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

Re: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Seg, 26 de nov de 2018 09:16
1 anexo

Bom dia.
 
        Conforme solicitado segue em anexo o documento.
        Gostaríamos que nos fosse confirmado a data de reabertura da sessão.
        Qualquer duvida entre em contato.
 
Ass: Thiago Martinez
 
Em sex, 23 de nov de 2018 às 14:02, Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-
goeldi.br> escreveu:

 
Prezados, estamos reencaminhando a mensagem.

Aguardamos seu contato. 
 

 

 
 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Data:Fri, 23 Nov 2018 11:08:00 -0300
De:Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

Para: 
CC:Livia Renata Vale Franco de Sa <liviarenata@museu-goeldi.br>

 
 
 

Senhor Licitante, boa dia. 
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame.  
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso. 
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 
7.3.3.3 do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica 
mantida, conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho 
CPL (SEI nº 3598748). 

mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
mailto:liviarenata@museu-goeldi.br


26/11/2018 Zimbra

https://correio.museu-goeldi.br/h/printmessage?id=47363&tz=America/Araguaina 2/2

 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR. 
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado. 
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para 
divulgação do resultado do recurso e abertura das propostas, dando 
andamento as fases do certame. 
 
 

--  
Dilson Araujo Junior 
Assistente em C&T 
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio. 
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232 

 
 
-- 

 Favor responder o recebimento deste e-mail
Atenciosamente

dlc. DE DECLINIO.pdf
 219 KB 
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De : Lest <lest@lest.eng.br>
Assunto : RES: Consulta - Impugnação Recurso -

Concorrência 01/2018 - MPEG
Para : 'Dilson Araujo Junior' <dilsonjunior@museu-

goeldi.br>

Zimbra dilsonjunior@museu-goeldi.br

RES: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Seg, 26 de nov de 2018 15:18
1 anexo

Boa tarde;
 
Segue em anexo documento Termo de Renúncia do Recurso da  Concorrência n° 001/2018 - MPEG
 
Atenciosamente;
 
Augusto Silva;
 
De: Dilson Araujo Junior [mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 26 de novembro de 2018 10:59
 Para: LEST ENGENHARIA

 Assunto: Fwd: Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG
 

 

Prezados,

Estamos aguardando seu retorno.
 
 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Consulta - Impugnação Recurso - Concorrência 01/2018 - MPEG

Data:Fri, 23 Nov 2018 10:06:03 -0300
De:Dilson Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br>

Para:LEST ENGENHARIA <lest@lest.eng.br>
CC:Livia Renata Vale Franco de Sa <liviarenata@museu-goeldi.br>

 

 
Senhor Licitante, boa dia.
 
Conforme é do conhecimento de V.S.ª, e conforme publicado no DOU foi concedido o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos.  Neste sentido informo que a 
EMPRESA CARIPI impetrou recurso contra sua inabilitação no presente certame. 
 
Desta forma, esse MPEG conforme previsto deve comunicar os demais licitantes que 
poderão no mesmo prazo de cinco dias úteis impugnar o recurso.
 
Informamos que, conforme parecer da área técnica,  o referido recurso da empresa 
CARIPI, foi julgado improcedente, pois a empresa requerente não atendeu o item 7.3.3.3 
do edital, logo não pode ser revista a decisão da CPL e sua Inabilitação fica mantida, 

mailto:dilsonjunior@museu-goeldi.br
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conforme documentos Parecer Técnico Nuena (SEI nº 3597572), e Despacho CPL (SEI 
nº 3598748).
 
 
O MPEG tendo em vista o prazo final para empenho em 07/12/2018, e visando dar 
prosseguimento ao certame, vem oficialmente perguntar se há  interesse de sua 
EMPRESA em realizar a impugnação ou os senhores DECLINAM DA PRERROGATIVA 
DE IMPUGNAR.
 
Pedimos que respondam, o documento enviado via e-mail (devidamente assinado em 
papel timbrado) aqui disponibilizado pelo MPEG, conforme contato telefônico realizado.
 
 
Nossa intenção é que o certame, seja reaberto no dia 27/11/2018 para divulgação do 
resultado do recurso e abertura das propostas, dando andamento as fases do 
certame.
 
 
-- 
Dilson Araujo Junior
Assistente em C&T
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio.
Fone: (91) 3182-3256  3181-3232

Termo de Renuncia de Recurso Museu CC 001 2018.pdf
 500 KB 




