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Eusebio, 9 de junho

de 2O2t

A
SECRETARTA MUNrcrpAL

or roucRçÃo Do MUNrcípro or IMnERATRTZ-MA oo mururcíplo DE tMpERATRtz-MA

sEMED

/ colvrrssÃo

pERMANENTE DE LrcrrAÇôrs (cpL)

REF.: A desistência do certame de número Ns: 008/2020/SEMED OBJETO: Construção de creche no bairro

Habitar Brasil, localizado na Rua Diamante, s/ne, lmperatriz-MA
Prezados,

Considerando que a BWS CONSTRUÇOES CNPJ: 00.079.526/0001-09, está participando do certame
acima referenciado, e que os preços do orçamento apresentado pela secretaria municipal de educação tem

ii':

,

como base o mês de abril de 2020, e que neste intervalo entre o mês base e o mês atual tivemos alterações
de custos muito fora da curva normal, em decorrência dos efeitos da pandemia que elevaram custos dc

produtos de peso expressivo no orçamento, tais como aÇo e derivados de pvc "54%o e 49,52%,
respectivamente"^ fatos que levara sem sombra de dúvida a enorme prejuízo na obra em apreço, e
considerando que nossa validade da proposta está vencida, vimos por motivo de força maior, declara que
não mais renovaremos a validade de nossa proposta e solicitamos nossa retirada do certame, mantendo
nosso bom relacionamento com este conceituado órgão, nos colocando a disposição para qualquer
explicação complementar caso seja necessário.
Considerando que somos a única empresa habilitada no processo e diante da exposição de não mais

continuar no certame da TP ns 008/2O2O|SEMED, solicitamos o enceramento definitivo desta concorrência
conto corn a cordialidade desta entidade em concordando assim com o enceramento conforme mencionadc
neste documento.

Sem mais para

o momento, e no aguardo de vosso sábio deferimento, subscrevemo-nos com

a

manifestação de votos de parceria e presteza.

Atenciosamente,

Aesrnado d€
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Nilo Sérgio Viana Bezerra

Administrador
CPF: 013.567.983-49

Bws

corsrRuções lroa

- cNpr: 00.079.526/0001-09
Escritório: Rua Luiz l4oreira Gomes, 11, Pq. labutí
Eusébio-CE - CEP: 61760-000
BR 1 16, Km 19
Fone/Fax: (85) 99832-200-1
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email : contato@blrsconstÍucoes.com. bi
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