CHAMADA PÚBLICA CELG GT 001/2020
Usina Fotovoltaica Cachoeira Dourada
CELG Geração e Transmissão S.A., com sede na Avenida C, Quadra A-48, Lote
6, nº 450, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, cidade de Goiânia, Capital do Estado
de Goiás, torna pública sua intenção de constituir parceria, para implantação,
comercialização de energia, operação e manutenção de uma Usina Solar Fotovoltaica,
conforme dados abaixo.
Localização: Em terrenos da CELG GT próximos à localidade de Cachoeira
Dourada – GO (vide mapas e arquivos “kmz” anexos)
Potência Estimada: 90 MWp em etapa única ou em etapas de no mínimo 10 MWp
cada
Conexão Sugerida: Barramento 230 kV da subestação Cachoeira Dourada da
CELG GT (vide mapas e arquivos “kmz” anexos)
Comercialização da
Energia: Ambiente livre (ACL)
Os interessados devem manifestar interesse e apresentar proposta de parceria,
conforme termos da Chamada Pública 001/2019, sendo que a data limite para
recebimento da proposta será o dia 05/09/2020.
A proposta deverá contemplar os itens relacionados abaixo, sendo estes
indispensáveis para formalização da parceira, e consequentemente, para o
desenvolvimento do projeto.
a) Estudo de viabilidade
econômico-financeiro do empreendimento
contemplando o detalhamento de CAPEX, OPEX, condições de financiamento,
estratégia de comercialização da energia, soluções e inovações técnicas
adotadas, além da apresentação dos resultados de TIR (taxa interna de
retorno), VPL (valor presente líquido) e Payback;
b) Acordo(s) ou contrato(s) de compra e venda de energia (PPA) que suportem a
viabilidade do empreendimento, com a identificação dos clientes, preço e
quantidade de energia comercializada, prazo de fornecimento e percentuais
de flexibilização.
Informamos que as empresas que apresentaram manifestação de interesse
através da Chamada Pública nº 002/2019, deverão complementar sua adesão
apresentando os itens “a” e “b” da presente Chamada Pública.
Goiânia, 03 de agosto de 2020
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