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CARTA DE DESISTENCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Áo Pregoeiro Respeito a Pregão Eletrônico n. 23/2021 

Á Empresa Horacio Ferreira de Andrade & Cia L TDA-ME, inscrita no 
CNPJ 05.130.862/0001-52, vem a presença de Vossa senhoria solicitar sua 
desistência dos seguinte itens ganhos do pregão acima referenciado, tais como, 
LOTES 1,5 e 11 e lances ofertados no lote 8 e 9 conforme dispõe o art. 43, §5 e 
da Lei Federal 8.666/93. 

A referida solicitação se dá pelo fato de que o licitante em estudo ao preço 
de mercado, ficou muito a baixo para o porte de nossa empresa, não podendo 
fazer sustentação futura, que os serviços prestados incluía também os materiais 
usados no mesmo, o que se torna impossível praticar os preços cotados por 
estarem abaixo do preço de mercado. 

Como a diferença de preços proposto por esta empresa e a segunda 
colocada no certame é muito pequena entendemos que não haverá prejuízos 
para o órgão licitante. Se o Sr. Pregoeiro assim entender e não aplicar punições 
a esta empresa solicitamos desconsiderar a nossa proposta apresentada pela 
Horacio Ferreira de Andrade & Cia Ltda L TDA-ME nos seguintes lotes listados 
acima. 

Diante do exposto, solicitamos nossa desistência destes 
itens que fomos declarados vencedores LOTES 1,5,9 e 11 e lances ofertados 
nos lotes 8 e 9. 

Francisco Beltrão-PR 22 de Março 2021 
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