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Ass.: CARTA DE DESISTÊNCIA

RCf.: CONCORRÊNCA NO. 02512021 - CSUSECID
Objeto: Contratação de Empresa especializada na área de engenharia civil, para a pliação
dos serviços de captaçâo, reservação, tratamento (ETA), distribuição e produçáo do sistema
de abastecimento de água - SAA do município de Mana/MA.

Prezado senhor,

A empresa CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n.o 01.9í3.184/000'í-96, com sede na Rua da lgreja, n.o
1050-8, Centro, neste ato representado por seu sócio administrador, in fine assinado, vem à
presença de V.S.a, solicitar sua DESISTENCIA na Conconência n.o 02512021-CSUSECID,
conforme dispõe o Art. 43, §60 da Lei Federal n.Ô 8.666/93, onde dispões que:

Art.

43. A licitaçáo será prccessada e julgada com

observância dos seguintes procedimentos:
t...I
§ 6o Após a íase de habilitação, náo cabe desistênciâ de

pÍoposta, salvo por motivo justo dêcorÍêntê de fato
superveniente e aceito pela Comissão. (grifo nosso)

--

A referida desistência se dá em virtude de erros não equacionáveis quando da formação da
composição de preço unitário em nossa planilha orçamentária, vêz que, foram utilizados
para formação de preço unitário de determinados itens códigos de referência inadequados,
consequentemente resultando em preços incompatíveis com os preços dos insumos de
mercado. Assim, acarretando a redução de preço de Íorma substancial acima dos custos
pretendidos para boa execuçâo da obra.

lsto posto, diante da justificativa apontada, solicitamos

a

desistência

Conconência.
Maranhãozinho / MA, 16 de agosto de 2021
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