
CARTA DE DESISTÊNCIA 

• 
A prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Comissão de licitação e Contratos  
Ref:  Pregão Eletrônico N° 030/2021 -  CPL  

WILSON DOS SANTOS EIRELI, CNP 12.765.234/0001-09, com sede à Rua Castelo Branco, 
59, Madre Rosa, Bacabal - MA, CEP: 65.700-000, através do seu Representante Legal o 
Sr. Wilson Silva dos Santos, R.G. 0207817020023 SESP/MA, CPF N° 013.268.083-11, com 
base na Lei 8.666/93 artigo  Art.  43 §6° (Após a fase o habilitação, não cabe desistência 
de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão) Assim, venho por meio desta. - apresentar a Carta de Desistência Proposta 
Comercial do processo licitatório em referência, motivo justificado. 

Trata-se de um motivo justo, vez que a empresa vencedora, não registrou o pedido de 
formalização da ATA de Registro de Preços, advindo do órgão licitante e, tendo em 
vista a atual situação do mundo nos dias de hoje, ainda por conta da COVID-19, a 
logistica no referente a prestação de serviços, fica comprometida e inviável, 
principalmente quanto os pregos praticados no ano de 2021. 

Lei no 8.666 de 21 de Junho de 1993 
Regulamenta o  art.  37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências.  

Art.  43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

Sendo o que temos para o momento, pedimos o deferimento, concordando, em 
consequência, com o curso do procedimento licitatório. 

Bacabal - MA 01 de fevereiro 2022 

WILSON SILVA Assinado de forma 

DOS 
digital por WILSON 
SILVA DOS 
SANTOS:01326808311 SANTOS:01326 
Dados: 2022.02.01 

808311 14:07:31 -0300' 

WILSON DOS SANTOS EIRELI 
CNP: 12.765.234/0001-09 

WILSON SILVA DOS SANTOS 
CPF: N°013.268.083-li 

Titular 

Rua  Castelo  Branco n° 59, Madre Rosa. 
Cep: 65700-000 1 BACABAL-MA 

CNPJ 12.765.234/0001-09 


	Page 1

