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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECI BO

CONCORRÊNCIA PT]BLICA NO OOI/202I - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.10.00. OZS /ZOzt _ STNFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EN{PRESA ESPECIAIIZADA PARA EXECUÇÃO
SER\'IÇOS DE MICRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA.

Imperatriz (MA), ZZ de setembro de 2021.

DE

REF.: DESISTÊNCIA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPO-STA DE PRIÇOSMARCADA PARA DrA z3/os/zo2r pon --orrrnulúÁçíó - 
ruõrêlü EDEVoLUÇÃo Do ENvELopE oÊ priopóirÁ ó-i pútos.

e

-5

Rua Urbano S iLlMA

Razão Social: ///r)ía//Y)
CNPJ:

Endereço:
Telefone:

.í

o

o representante regal da empresa MARAUTo EMPREENDIMENToS E
CoNSTRUÇÔES EIREU, Sr. Raimundo Vardereis Rodrigues Fernandes, já credenciado
nos autos do processo administrativo em epÍgrafe, conforme fl 455, " anexo II Carta
credencial", protocolou nesta comissão no dia 22 de setembro de 2021 ás rr:lgh,pedido de desistência da sessão de abertura de proposta de preços marcada para dia23/09/2021, por decisão judiciar, nos seguinres mordes: ,, por motivos particurares e
de força maior informamos a esta respeitada cpl que não é mais de nosso interesseparticipar dessa reunião convocada, marcada para o dia 23/09/2o21 às o9:oo
horas, no intuito de não adiar, atrasar um certame que por v.S, as já foi declarado,
encerrado e concluído e dado a uma empresa como vencedora do cename,
deíxamos de maneira bem clara e explícito que não foi em nenhum momento nossa
intenÇão de prejudicar o Município de Imperatriz/MA, apenas procuramos najustiça direitos negados',.

Decrara para os deüdos fins que recebeu desta comissão permanente
de Licitação, o enverope da proposta de preços da empresa MARAUTo
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÔES EIREU, estando o mesmo lacrado e inviolado,
referente a Concorrência pública no OOI/ZOZI-CpL

CPF:



22JW2021 10t56 GnEil - Coi1coÍrência Pública no 001/202'l - CPL

valdeÍe is fernandes <transíormarimp@gma il.com>J+f Gmait

Concorrência Pública no 00í/2021 - CPL

valdere is Íernandes <transformarimp@gmail.com>
Para: atendimento@imperatriz.ma.govbr

22 de setembro de 2021 10.54

Bom dia, A empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CON§ÍRUçÕES €lREtl, lnscrita no CNPJ ne 03.938.934/0001-67, com
sede na Rua Frei ÊpiÍânio da Abadia, ne 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 lmperatriz/MA por intermédio de seu representante
legal o Sr. RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES, brasileiro, dlvorciado, comerciante, portador da cârteira de
idenüdade sob o ne 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob ne 248.576.533-20, Íesidente e domiciliado na Rua ")",ne 26-A,
JardimLopes,cEPr 65.912-515 na cidade de lmperatriz/MA diante da decisão judicial proÍerida a CPL conrocando todos
os participantes da Conconência Pública no 00112021 - CPL, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para execução de Serviços de MicÍo drenagem UÍbana no Município de lmperatriz - MA Por moti\os particulares e de
força maior infomamos a esta respeitada CPL que não é mais de nosso interesse participar dessa reunião
con\ocada, mârcada para o dia 2310912021 às 09:00 horas, no intuito de não adiar, atrasar um certamê que por
V.S.as.iá Íoi declarado, encenado e concluído e dado a uma empresa como lencedora do certame. deixamos de
maneira bem clara e explÍcito que não foi em nenhum momento nossa intenção de prejudicar o Município de
lmperatriz/MA, apenas procuÍamos na justiça direitos negados. Desde já.

Atenciosamente,

Raimundo Valdereis Rodrigues Femandes
Representante legal
procurador

Pede-se acusar recebimento
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Prezados Senhores,

A EMPTESA MARAUTO EMPREENDIMENTOS E COISTNUçÕCS EIRELI, iNSCritAno CNPJ no 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frãi epirã"i" O"ã1"ãiá, õôr,Vila Nova, CEP: 65.912-060 Jmp^eratrizlvlA po;- inta.r"Oio de seu representantelegal o Sr, JONH ANDsoN oe enaújo sir-va, úàriiuiro, sotteiro, empresário,portador da carteira de identidade no 9657ó1980 SES'/MA e'ao.CÉí nó632 859 163-20, residente e domiciriado na nv. t";rannão oó sut, n"-ã0.-pá.qr"
f]311!":_c-Ep, 6s.91.7-334, rmperatriz/MA vem cnióincrAR o Sr. RATMUNDoVALDEREIS RODRIcUES FERNANDES, brasileiro, divorciado, ;.;ã;;1",portador da carteira de identidade sob o Ró de no ooob4sgsa:gs-o srsp/uÀ 

" àoCPF no 248.576.533-20, restdente e domiciliado na Rua "J,,, n" ZZ, ju.Oi, iop"r,CEP: 65.912-515 na cidade_de. Imperatriz/MA puru Ào, representar na licitaçãoconforme Edirar da corconnÊrcrl púeLrce No ool/20i1-CpL cujo 
"ujàto 

íàconrnnreçÃo DE EMpREsA EspEcrALrzADA pARA extóilõío 
- 

óãsERvrços DE MTcRoDENAGEm unaaNÀ No murrcÍpio- ;;IMPERATRTZ/MA, a ser rearizada pera SECRETARTA DE rNFRAEsrRuruRA EsERVrçOs pÚslrcos - srNFÍtA, perante a comissão'perma nente de Licitação daPrefeitura Municipar de Imperatrtzjvta, para o quut oriárgumos poderes necessáriose suficientes para atuar em todas_as fàses oo 
' proàsso "ricitatóiio pro"rniiãnao-iã

em nome da empresa, bem como formular desistência da interposição ae neiuÀos,assinar e/ou rubricar decrarações e propostas/ confessar, transigir, desistir, frrmarcompromissos ou acordos, receber quaisquer documentos, aar Iuitação à brutilã,.os demais atos inerentes, bem como tudo que fizer'necessário p"L- o- iürcumprimento destê mandato.

AN EXO II

CARTA CREDENCIAL

IMPERATRIZ/MA 24 DE ABRIL DE 2021
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