
  
 

 

Ofício nº 008/2021 

Marabá - PA, 25 de Fevereiro de 2022 

 

Ao Sr. Maykon David Costa Ferreira  

Pregoeiro Municipal 

Prefeitura de Palestina do Pará – PA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO / PREGÃO 

 

 

Ref.: Licitação Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - PE-09/2022-FME SRP.  
 

 

Justificativa de Desistência 

de Proposta 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa NORTE SERVLOC EMPREEND LTDA, nome fantasia NORTE 

SERVIÇOS E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 23.662.733/0001-97, sediada à Folha 33, Quadra 33, Lote 

48, casa C, S/Nº, bairro Nova Marabá, Marabá – PA, representada por seu Sócio Administrador abaixo 

firmado, embasado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (com suas posteriores alterações) e demais prerrogativas instituídas pela legislação pertinente, 

vem através da presente para INTERPOR PEDIDO DE DESISTENCIA DE ASSINAR CONTRATO. 

 

  1 – Considerações Iniciais: 

 

  Senhor Pregoeiro e Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. 

 

  O respeitável julgamento do pedido de desistência interposto recai nesse momento para sua 

responsabilidade, o qual a empresa confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no 

julgamento em questão, buscando pelo cumprimento dos compromissos assumidos para esta digníssima 

administração.  

 

 2 – Dos Direitos: 

  

 A luz do Decreto 5.450/em seu Art. 27, § 3º, que diz: 

     



  
 

 

Art. 27. § 3o  O vencedor da licitação que não fizer a 

comprovação referida no § 2º ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 

para, após comprovados os requisitos habilitatórios 

e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 

“(grifo nosso)” 

 

  Das despesas inerentes de uma contratação de natureza singular de fretamento, onde 

enquadra a atividade de transporte escolar, segundo classificação do SIND DOS TRAB ROD – TRANSP DE 

PASS INTERESTADUAIS INTERMUNICIPAIS URB CARGAS LOC IND E COM DO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ, CNPJ 84.140.110/0001-49 concomitante com a FEDERAÇÃO DAS EMPESAS DE TRANSPORTES 

ROD DA REGIÃO NOR, CNPJ 34.562.553/0001-50, tomando como parâmetro o item 01 da nossa 

propostas readequada que compreende a ROTA 02 (onibus transportar 48 alunos percorrendo 163 km/dia), 

pelo qual podemos embasar os demais itens contemplados no processo legal, extraímos o resultado a seguir: 

Valor unitário do km R$ 2,85; Kms rodados por dia = 163; Dias trabalhados/mês = 20; 

 

Temos a seguinte equação:  

RECEITA MENSAL: R$ 9.291,00 = Valor/Km R$ 2,85 X Km/dia 163 X dia/Trab 20. 

DESPESAS: 592,73 litros de diesel (media de 5,5 km/litro) = R$ 3.491,18 

         Pagamento do motorista, segundo convenção = R$ 2.076,29 

         Custo manut., revisão e reposição peças/mês    = R$ 1.530,00  

          Encargos e impostos incidentes da empresa      = R$ 1.858,20 

    TOTAL DESPESAS            R$  8.955,67 

 

Saldo para custo indireto, lucro bruto e depreciação do veículo, R$ 335,33 (trezentos e trinta e cinco reais e 

trinta e treis centavos) pelo mês trabalhado. 

  

  Em face da própria iniciativa da licitante, em demonstrar que seu preço, por erro de cálculo é 

inexequivel, o Pregoeiro poderá solucionar a questão à luz do requerido. 

 

 

 



  
 

 

 

Resta claro tartar-se de um motivo justo, vez que a empresa vencedora não conseguirá 

atender ao objeto contemplado, por se tratar de uma ata de registro de Preços com prestação de serviços de 

natureza contínua pelo período de 12 (doze) meses, se torna totalmente inviável.   

   

  Todavia, se resta demonstrado, por iniciativa do próprio contemplado, que houve manifesto 

erro na estimação dos preços dos lances para os itens licitados, a tornar inexequível o cumprimento do 

contrato, cumpre à Comissão acolher o pedido e convocar as licitantes supra classificada dentro do processo. 

  

 3 – Das Conclusões: 

 

  Baseada nas informações trazidas à luz, entendemos que não há qualquer motivo para esta 

Comissão recusar o pedido de desistencia  de assinarmos o contrato. 

 

  E é na certeza de podermos contar com a sensatez dessa Comissão, assim como, no bom 

senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo esse pedido, para o qual aguardamos 

deferimento favorável, sem penalidades posteriores, evitando assim, maiores transtornos. 

   

 

 

SERVLOC EMPREENDIMENTOS LTDA 
MANOEL CARLOS PEREIRA LOPES 

CPF 189.074.582-00 
Sócio Administrador 
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