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CHAMADA PÚBLICA 
 
 
 

A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., considerando sua intenção 
em desenvolver fontes alternativas e sustentáveis de geração de energia elétrica, vem, 
por meio da presente Chamada Pública, manifestar seu interesse em selecionar potencias 
parceiros privados e/ou públicos para desenvolver empreendimentos de geração de 
energia elétrica, a partir de fonte solar fotovoltaica flutuante, a serem instalados no 
reservatório Billings. 
 
Nesse contexto, a EMAE convida detentores de capital, direitos, projetos e/ou quaisquer 
oportunidades de negócio a manifestar o interesse no desenvolvimento de 
empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica flutuante, visando a 
participação futura nos Ambientes de Contratação Regulada (ACR) e/ou Contratação 
Livre (ACL). 
 
A estrutura básica para o negócio poderá ser a constituição de Consórcio, com o objetivo 
de instituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE), ou instrumento de propósito 
exclusivo necessário a implantação do empreendimento, a critério da EMAE. 
 
Os empreendimentos poderão ser explorados até o término da concessão do complexo 
Henry Borden que ocorrerá em 31/11/2042 ou outro prazo a ser definido pela ANEEL em 
Outorga. A participação da EMAE na parceria dar-se-á por meio de capital ou bens, 
incluindo disponibilização de sítios para a implantação dos empreendimentos, bem como 
a experiência e capacitação na geração de energia elétrica, devendo ter participação no 
resultado da venda da energia gerada. 
 
A potência de referência por projeto será maior ou igual a 1MWp e menor ou igual a 
30MWp. 
 
Os procedimentos para participação e critérios de análise e a ficha de cadastro de 
interesse poderão ser obtidos no endereço www.emae.com.br e deverá ser realizado no 
período de 06/10/2020 a 09/12/2020. 
 
Para maiores informações contatar a EMAE, através da Assessoria Especial para 
Captação de Negócios, através do e-mail chamadapublica02.2020@emae.com.br. 
 
 

 

http://www.emae.com.br/
mailto:chamadapublica02.2020@emae.com.br

