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EDITAL Nº. 4658 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016 / 2019 

PROCESSO ADM. Nº P665138/2019 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA  DE FORTALEZA - CLFOR 
Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – CEP 60.055-090 
 Fortaleza-CE  Fones: (85) 3452-3483 – Fax: (85)-3252-1630 
 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

DE FORTALEZA – CLFOR  

 

ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO INTERESSADO 
 

Fortaleza, _____ de ______ de 2019. 
 
 

À Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR  
Rua Rosário, 77, Terraço e Sobreloja, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-090 
 
Ref.: Edital de Chamamento Público nº _____/2019 
 
 
 
Prezados Senhores,  
 
O [Interessado], inscrito no CNPJ/MF sob o n° [____], por seu representante legal abaixo 
assinado, o(a) Sr(a). [___], portador(a) da Carteira de Identidade n° [__] e do CPF n° 
[___],[endereço físico  completo  e  eletrônico], [números  de  telefone],  vem  por  meio  desta,  
conforme  a qualificação  supracitada,  solicitar  a  Autorização para  elaboração de Estudos de 
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para eficientização, implantação, gestão, 
operação e manutenção de geração de energia distribuída para demanda energética dos prédios 
e equipamentos públicos do município de Fortaleza/CE, por meio de delegação à iniciativa 
privada. 
 
Desta forma, declaro: 
a) Ter ciência das regras do Chamamento Público nº ______/2019; 
b) Cumprir eventuais solicitações feitas pela Comissão Especial de Avaliação; 
c) Assumir integral responsabilidade pelo conteúdo dos Estudos apresentados, quanto à 
veracidade das informações e declarações ali contidas; 
d) Ser titular da propriedade dos direitos autorais dos Estudos desenvolvidos, e que esses não 
infringem direitos autorais e/ou outros direitos de propriedade de terceiros; 
e) Transferir à Administração Pública Municipal os direitos associados aos Estudos desenvolvidos, 
cedendo, inclusive, os direitos decorrentes da autoria e da propriedade intelectual sobre os 
Estudos apresentados neste Chamamento Público, sem ônus, observado o disposto no item 7 do 
Edital. 
 
Indicação de um agente interlocutor do Interessado com a Comissão Especial de Avaliação: 
 
Nome: 
Cargo: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 

______________________________ 
 [Interessado]  

(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) ou procurador com poderes específicos). 
 
 
 
 
 
 


