ANEXO II
CARTA DE APRESENTAÇÃO

A (denominação do proponente)..................................., com sede em........................
(endereço, Cidade, Estado) ......................................., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº........................, representado em conformidade com seus atos constitutivos pelo(s)
Sr.(s.) (nome) ..........................................................................................., (nacionalidade)
.........................., (estado civil) ........................, (profissão) ............................., residente
e domiciliado em (Cidade, Estado, endereço) ............................................., CPF/MF nº
................................., portador da carteira de identidade nº ................., expedida por
................................ em (data) ..........................., vem, por meio desta, apresentar-se
como interessado em formalizar relação comercial junto à Celesc Geração S.A. para
locação da usina solar fotovoltaica Lages I através de (geração compartilhada ou
autoconsumo remoto) ........................... via (consórcio ou matriz/filiais)
............................, aceitando na íntegra os critérios e procedimentos estabelecidos
na Chamada Pública 001/2022.
O Índice de Proposta Financeira (IPF), detalhado no item 14.2 do edital de Chamada
Pública 001/2022, proposto para locação da usina é de .................. (valor) %.
Segue abaixo a lista de titulares de Unidades Consumidoras dentro da área de
Concessão da Celesc Distribuição que participarão do sistema de compensação de
energia para rateio de créditos de energia gerados pela usina solar fotovoltaica:
Razão Social
(Empresa 1)
(Empresa 2)
(Empresa 3)
...

CNPJ/MF
(CNPJ 1)
(CNPJ 2)
(CNPJ 3)
...

Participação
(%)
(xx,x %)
(xx,x %)
(xx,x %)
...

A proponente declara que possui permissão das demais pessoas jurídicas indicadas na
Tabela acima para declarar interesse na locação da usina solar fotovoltaica Lages I nos
termos expostos nesta Carta de Apresentação e demais pontos elencados no Edital de
Chamada Pública 001/2022.
A presente declaração se presta única e exclusivamente à avaliação preliminar de
interesse por parte da Celesc Geração S.A. em realizar seleção de empresas interessadas
na locação da usina solar fotovoltaica Lages I, não gerando direitos ou obrigações entre
as partes, nem podendo ser utilizada para quaisquer outros fins que não sejam
absolutamente vinculados à avaliação e eventual concretização da estratégia
apresentada.

(local), ___ de _____________ de ______ .

___________________________________________________
(Nome do representante legal / cargo ou função)1
(Proponente)
(Telefone)
(email)

O Proponente deverá apresentar, juntamente com a Carta de Apresentação, documentação comprobatória de seus
representantes legais (Estatuto Social atualizado, com as atas de eleição dos atuais administradores do Proponente),
acompanhado do instrumento de procuração com firma reconhecida, em sendo o caso.
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