
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM A CELESC 
 
 
 
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, declarar que 
todas as Unidades Consumidoras que participarão do sistema de compensação de 
energia para rateio de créditos de energia gerados pela usina solar fotovoltaica Lages I, 
conforme lista exposta na tabela abaixo, estão adimplentes com as Centrais Elétricas de 
Santa Catarina – Celesc e suas subsidiárias. 
 
 

Razão Social CNPJ/MF Nº da Unidade 
Consumidora 

(Empresa 1) (CNPJ 1) Nº da UC 1 
(Empresa 2) (CNPJ 2) Nº da UC 2 
(Empresa 3) (CNPJ 3) Nº da UC 3 
... ... ... 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
A proponente declara que, como representante legal, possui permissão das pessoas 
jurídicas indicadas na Tabela acima para autorizar a Celesc Geração a consultar a 
Celesc Distribuição com o intuito de confirmar que as Unidades Consumidoras estão 
adimplentes com a Celesc, conforme os termos do 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) 
 

                                                           
1 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. 


