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Setorial de Licilacao
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ASSUNTO: lnformações sobre não autorizaçâo dê uso de nome na Licitação n. 11912021,2 2021,
2312021)

A

-

CSUSECTD

empresa SOLOÁGUA CONSTRUÇÕES

E

EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita

no CNPJ no

por intermédio
J4.815.675/0001-40, com sede na Rua Rio de Janeiro, 777,Três Poderes, lmperatrir'MA,
de seu representante legal o Sr. João Batista de Paiva Júnior, R.G. no 406,012.955 - 4 SSPiMA, CPF no
742.740.743

- 15, vem em resposta ao C.E

no (14512021,14712021,149120211- CSUSECID por meio

destê encaminhar a nossa CeÉidâo do CREA n. U866512O21 com Validade até o dia O7|1Z2O21 que
comprova o vinculo empregatício do Geólogo e explicar qual o vinculo entre as empresas SOLOAGUA e
a SS Comércio, já que são CNPJ'S diferentes..
01) Qualificação Técnico-Profissional: Comprovaçáo da licitantê possuir em seu quadro permanente,na

data prêvista para entrega da proposta, ao menos um Engenhêiro Civil ou Arquiteto, um Geólogo ou

Engenheiro de Minas

e um Engenheiro Eletricista que seráo responsáveis pela

execução dos

serviços, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, devidamente rcgistrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e

\,,

Agronomia/CREA e/ou CAU, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidáo (ões) de Acervo
Técnico - CAT, quê comprove ter o profissional capacidade para exêcução de obras e/o
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalê

superiorês ao objeto desta licitação.
02)A empresa SS Comércio & Serviços Eircli, CNPJ: 36.564.23710001 - 42, com endereço a Rua
Local 03, Casa 07, Lote 14, Residencial Colina Park, CEP: 65.902 - 051, E - mail:

Wêrlyn Sandro Noleto Ghaves, portador do CPF n" 753.1 66.683 - 91 e RG no 35992't 95 - 7
SSP/MA), possui vínculo de prestaçáo de serviços como Procurador da SOLOÁGUA
CoNSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 04.815.675/000í-40, com
sede na Rua Rio de Janeiro, 777, Ttês Poderes, CEP: 65.903
soloÁeun coNsrRUçÕEs

E EMpREENDTMENTos LTDA

R. Rio dê laneiro, 777 - Três Poderes

-

-

045, lmperatriz/MA, assim como

- cNpJ: 04.815.57s,/ooo1-40
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outras, contratadas

e

contratantês, de forma que em cortesia de relaçáo

e até por obrig

conelatas, e por princípios basilar sociais, nos harmonizamos de forma a nos ajudar, no que for
possível e dentro das regras da Lei.

ao deposito efetuando por esta êm favor no Valor de R$ 4.999,99 (Banco do Brasil,
Favorecido: Luiz Antonio Fagundes Ramos, Agência: 4Í122, Conta: íí10071). Fora esta efetuada

03) Quanto

sim, a pedido da parcêira acima mencionada, veste ser notório o vínculo laboral do favorecido com a
SOLOAGUA, valor este, parte remanescente de outros negócios, entre as partes e que existia como
Saldo a devolver a SOLOAGUA pela SS Comercio. Outrossim, a SS comercio, goza de prestigio,
lisura e faz uso dos pressupostos da legalidade e eficiência, assim como também do companheirismo

e boa rêlaçáo, tanto com os órgâos estatais como com as pêssoas jurídicas e físicas que temos
ligação comercial ou pêssoal.

lmpêratriz (MA), 16 de Agosto de 2021.
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