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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/202I/SEDI/GOIÁS PARCERIAS 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 



[TIMBRE DA EMPRESA] 
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À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (SEDI),  
À COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS (GOIÁS PARCERIAS).  
 
A [DENOMINAÇÃO PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA], inscrita no CNPJ/CPF sob o nº [●●●], [CARGO, 
PROFISSÃO OU RAMO DE ATIVIDADE], com sede em [ENDEREÇO], na cidade de [CIDADE], estado de 
[ESTADO], com endereço para correspondências eletrônicas em [E-MAIL], por seu representante legal 
abaixo assinado, o Sr.(a) [NOME], portador da Carteira de Identidade nº [●●●] e do CPF nº [●●●], 
residente domiciliado em [ENDEREÇO], com endereço para correspondências eletrônicas em [E-MAIL] 
e [TELEFONE COM DDD], vem respeitosamente apresentar PROPOSTA DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE – PMI para apresentação de estudos de viabilidade técnica, operacional, econômico-
financeira, ambiental e jurídica visando a apontar cenários para a CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE 
IMÓVEL RURAL PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA, 
LOCALIZADA NA RODOVIA GO-236, KM 78, PARTINDO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, conforme indicado no 
ANEXO VIII: DOCUMENTOS RELACIONADOS À GLEBA DEVOLUTA E ÀS UCs ESTADUAIS do EDITAL. 
 
A [NOME DA PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA] declara estar ciente de que a autorização para realização 
dos estudos: 

✔ não confere exclusividade; 

✔ não gera direito de preferência para a outorga da parceria; 

✔ não obriga a Administração Pública Estadual a realizar a licitação; 

✔ não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores dispendidos; 

✔ é pessoal e intransferível; 

✔ não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da Administração Pública Estadual 
perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada; 

✔ poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito nos casos explicitados do 
Decreto Estadual n° 7.365/2011. 
 
Expressa, ainda: 
o ciência de que a participação neste PMI pressupõe, para todos os efeitos, o integral 
conhecimento do presente Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI e de seus 
anexos; 
o ciência de que a avaliação e a seleção dos estudos a serem utilizados, parcial ou 
integralmente, em eventual licitação serão realizadas conforme critérios estabelecidos neste Edital e 
seus anexos; 
o assumir integral responsabilidade pelo conteúdo dos estudos apresentados quanto à 
veracidade das informações e declarações ali contidas. 
 
Contato do interlocutor: 
Nome:______________________________________________Cargo:__________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________ 
Telefone:_____________________________ E-mail:________________________________________ 
E-mail pra acesso aos docs. – ANEXO VIII:_________________________________________________ 
 
 
 

ASSINATURA(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO REQUERENTE 
OU DO LÍDER DO CONSÓRCIO OU DO PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS 


