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Familia somar <alramos.caw@gmail.com >
Qua, 21/47 /2A21 12:A9

Para: csl,secid@hotmail,com
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DEcLARAçÃo P sEDrc_MA.pdú

À Comissão de Lícitação:
Boa tarde,

Venho por meio deste, encaminhar declaração anexa para conhecimento.
Atenciosamente
Forurarded message
De: Familia somar < alramos.caw@gmail.com >
Date: qua., 21 de jul. de 2021 às l2:03
Subject: DECLARAÇÃO_LUIZ ANTONIO P SEDIC
To: < csl.sed ic@ hotmail.com >

À Comissão de Licitação:
Boa tarde,

Venho por meio deste, encaminhar declaração anexa para conhecimento.
Atenciosamente.
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A Secretaria

de Estado das Cidades do Maranhão
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Eu, Luiz Antônio Fagundes Ramos, Geólogo, inscrito no CPF: i48.631.887 -20, venho
através desta, infonnar que não autorizei e nem assinei documentos paÍa que a empresa
Solo Água Empreendimentos LTDA ME inscrita no CNPJ 04.815.67510001-40,
participe de licitação nesta Secretaria contando meu nome como responsável técnico.
Caso conste meu norne ou assinaturas em algum documento, por ventrua, apresenlados,
reitero que não foram feitos ou assinados por minr. A empresa vem assinando em meu
nomer seln meu coúecimento, em outras secretarias. Por esse motivo estou solicitando
a minha exclusão como Responsável desta Empresa junto ao CREA,4r4A.
Caso precisem de.esclarecimentos, encaminho meus contatos: (99) 99137-1188 / e-mail:

luizantoniofiamos@ginail. com

Maranhão, 20 dejulho de 2021

/ ././
Luiz Antônio

gundes Ramos
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