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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR

Processo nº: 01205.000278/2018-81
Referência: Elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural e projeto de recuperação e reforço
estrutural para o Chalé atualmente ocupado pelo Serviço de Comunicação Social, Chalé atualmente
ocupado pelo setor de contratos, prédio da diretoria, Biblioteca Clara Galvão e Rocinha, localizados
no parque zoobotânico do MPEG.
Interessado: Museu Paraense Emílio Goeldi
Assunto: Resposta ao Despacho CPL SEI 4642904 - Republicação do Convite nº 01/2019 - Agora sob a
numeração: CONVITE nº 02/2019.

Ao Presidente da CPL,
Sr. Humberto Queiroz,
Tendo recebido nesta diretoria para apreciação dos Atos narrados no Despacho CPL (doc
SEI 4642904) e em atenção ao exposto na Ata da Sessão Pública nº 02 (doc SEI nº 4635944) da Licitação Convite nº 01/2019, realizada no dia 11/09/2019, que informa em razão de haver apenas uma empresa
habilitada na referida sessão pública e em conformidade com a Súmula n° 248 do TCU, que impõe a
necessidade de haver no mínimo três propostas aptas a seleção na modalidade convite, será necessária
nova convocação para par cipação de outros possíveis interessados.
Assim, ACATO integralmente a decisão proferida pela CPL do MPEG, no sen do de ra ﬁcar
o entendimento dos membros da CPL/MPEG, com nova convocação do Convite para par cipação de
outros possíveis interessados.
Retorno o processo à CPL/MPEG para darem andamento aos procedimentos de
atualização e divulgação do Edital e Anexos do presente processo licitatório.
Atenciosamente,

[assinatura eletrônica]
Ana Luisa Ker Mangabeira Albernaz
Diretora do MPEG/MCTIC

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Ker Mangabeira Albernaz, Diretora do Museu
Paraense Emílio Göeldi, em 20/09/2019, às 15:27 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 4642926 e o código CRC D6BA906C.
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