CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE POTENCIAIS PARCEIROS PRIVADOS,
DETENTORES DE PROJETOS EÓLICOS ESTRUTURADOS, PARA PARTICIPAR
DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)
VISANDO A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CONDIÇÃO DE PRODUTOR
INDEPENDENTE DE ENERGIA – FONTE EÓLICA

1.

PREMISSA

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, sociedade de economia mista,
com sede na Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza, Estado do
Ceará, CEP: 60.420-280 pretende explorar, por meio de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), um projeto de geração de energia elétrica a partir da fonte eólica,
com a principal finalidade de atender demanda energética das unidades consumidoras
da Companhia.
2.

OBJETO

Estabelecimento dos procedimentos necessários para a seleção de um potencial
parceiro privado, detentor de Projetos de Geração de Energia Elétrica a partir da
Fonte Eólica, visando à constituição de uma SPE com a CAGECE, para gerar energia
elétrica na condição de Produtor Independente de Energia – PIE.
3.
a)

PARTICIPAÇÃO
Poderão

participar

empresas

isoladas

detentoras

de

projetos

eólicos

estruturados (“Projetos”);
b)

b) Os Projetos apresentados deverão atender aos requisitos dispostos nas
Resoluções Normativas nº 391, de 15 de dezembro de 2009 e no 407, de 19 de
outubro de 2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; nas
Portarias nº 21 de 18 de janeiro de 2008; nº 55, de 04 de fevereiro de 2010 e nº
79, de 04 de março de 2010, do Ministério de Minas e Energia – MME e nas
Instruções Técnicas da presente Chamada Pública;

c)

Os Projetos deverão estar localizados no Estado do Ceará.

d)

Os

Projetos

submetidos

a

esta

Chamada

Pública

deverão

atender

individualmente a uma potência instalada de no máximo 30,0 MW.
e)

A empresa detentora do(s) projeto(s) deverá assegurar, no mínimo, 22,0 MW
médios de produção garantida por ano.
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f)

Os Projetos deverão ter, no mínimo, 01 (um) ano de dados de medição
anemométricas até a data desta Chamada Pública, demonstrando fator de
capacidade superior a 40% (quarenta) por cento, atestado por entidade
certificadora independente, que não tenha participação societária, direta ou
indireta no empreendimento apresentado, e que realizou, nos últimos quatro
anos, certificações de dados de medição dos ventos e de geração eólica de
projetos, nacionais ou internacionais, que estejam em construção ou em
operação.

g)

Os Projetos deverão, preferencialmente, ter sido habilitados tecnicamente para
participação em leilões de energia de reserva ou de fontes alternativas pelo
Governo Federal.

h)

Os Projetos deverão estar regularmente licenciados do ponto vista ambiental,
devendo apresentar, no mínimo, licença prévia.

i)

Os Projetos apresentados deverão contemplar aerogeradores novos, sem
nenhuma utilização anterior, seja para fins de teste de protótipo ou para
produção comercial.

j)

As empresas detentoras dos Projetos deverão comprovar aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e
prazos do Projeto.

k)

As empresas ou seus sócios controladores deverão apresentar prova de
experiência em empreendimentos de geração de energia da fonte eólica.

l)

As empresas detentoras dos Projetos devem apresentar prova de regularidade
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como regularidade
relativa à seguridade social e ao FGTS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

m) As empresas ou seus sócios controladores, direta ou indiretamente, nacionais ou
estrangeiros, deverão ter Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento)
do valor total a ser investido (CAPEX) necessário para a implantação dos
Projetos.
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4.

PROCEDIMENTOS

A presente Chamada Pública será desenvolvida em 04 (quatro) etapas, conforme
quadro a seguir:
Nº

ETAPAS

PRAZO

RESPONSABILIDADE

1

Cadastramento de empresas
interessadas

Até 23/08/2010

Empresas
interessadas

2

Pré-Seleção, análise de
documentação e entrevistas

Será informado
posteriormente pela
Cagece

CAGECE

3

Seleção dos Parceiros

Será informado
posteriormente pela
Cagece

CAGECE

4

Formalização da Parceria

Será informado
posteriormente pela
Cagece

CAGECE / PARCEIRO

ETAPA 1 - CADASTRAMENTO DA EMPRESAS INTERESSADAS
a)

O cadastro é realizado mediante o preenchimento de dados solicitados na Carta
de Apresentação e Informações Preliminares, anexa a este edital. O endereço
para envio da Carta é Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza,
Estado do Ceará, CEP: 60.420-280, e deverá ser entregue no setor entregue na
Gerência de Controle de Perdas e Eficientização Energética (GCOPE). Os
documentos devem ser encaminhados em envelope lacrado, com a seguinte
identificação:
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE POTENCIAIS PARCEIROS
PRIVADOS PARA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO (SPE) VISANDO A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
FONTE EÓLICA
NOME DA EMPRESA INTERESSADA
NOME DO EMPREENDIMENTO

b)

Por meio do cadastro, a empresa declara o interesse em participar com a
CAGECE, conjuntamente, na constituição de uma SPE, visando à geração de
energia elétrica a partir da fonte eólica, na condição de produtor independente
de energia, pelo prazo inicial de 25 anos.

c)

O cadastro deverá ser preenchido com os dados da empresa pretendente à
parceria e os dados identificadores dos empreendimentos propostos.
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d) É obrigatório o preenchimento de todos os dados solicitados na Carta, uma vez
que as informações serão utilizadas na definição do perfil e pré-seleção dos
parceiros privados.
ETAPA 2 - PRÉ-SELEÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
a)

A partir dos dados do cadastro, a CAGECE procederá a pré-seleção dos
potenciais parceiros privados.

b)

A CAGECE, segundo o seu exclusivo interesse e conveniência, se reservará o
direito de analisar os Projetos e decidir por sua participação ou não no
desenvolvimento do negócio e a consequente formação da parceria e
constituição da SPE.

c)

As empresas pré-selecionadas receberão via e-mail a solicitação para a
apresentação dos documentos relacionados abaixo relativos à qualificação
técnica, jurídica, econômico-financeira e de regularidade fiscal:
• Certificação de calibração dos instrumentos de medição de ventos;
• Relatório de instalação da torre de medição;
• Base de dados brutos de medição de ventos;
• Certificação das medições de ventos e estimativa da produção de
energia;
• Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto;
• Cópia da Licença Ambiental;
• Cópia dos Estudos Ambientais;
• Cópia do Parecer de Acesso Elétrico;
• Prova do direito de usar ou dispor do terreno destinado ao
empreendimento por meio da Matricula do Registro de Imóveis;
• Cópia do registro do empreendimento na ANEEL;
• Documentos e Certidões de regularidade fiscal;
• Outros documentos e informações adicionais necessárias.

d)

A documentação solicitada acima relativa à qualificação técnica, jurídica,
econômico-financeira e de regularidade fiscal deverá ser entregue no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, no endereço localizado na Av. Dr. Lauro Vieira Chaves,
1030 - Vila União, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60.420-280, mais
especificamente na Gerência de Controle de Perdas e Eficientização Energética
(GCOPE).
Após a análise das informações e documentos apresentados pelas empresas
interessadas, a CAGECE, se considerar necessário, poderá solicitar
esclarecimentos e/ou documentação adicional, ou mesmo convocar para a
realização de entrevistas, objetivando complementar as informações já
apresentadas.

e)
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f)As empresas pré-selecionadas deverão apresentar modelo que demonstre a
viabilidade econômico-financeira de seus projetos e proposta de modelo de
investimento e proposta de parceria conjunta com a CAGECE.
ETAPA 3 - SELEÇÃO DOS PARCEIROS
a)

A seleção final dos parceiros privados será feita após o resultado da auditoria
técnica, jurídica, contratual e econômico-financeira, a ser realizada pela
CAGECE na documentação referente aos Projetos selecionados.

b)

Nesta etapa, os parceiros privados pré-selecionados receberão da CAGECE, por
correio eletrônico, a minuta dos seguintes documentos:
i.
ii.
iii.
iv.

Termo de Compromisso
Acordo de Acionistas
Estatuto Social da SPE
Termo de Confidencialidade
ETAPA 4 - FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA

a)

5.

A CAGECE e o(s) parceiro(s) selecionado(s) assinarão um Termo de
Compromisso, seguido da celebração do Acordo de Acionistas e de Estatuto
Social da SPE.
DISPOSIÇÕES FINAIS

Quaisquer dados e/ou informações geradas neste processo serão tratados como
CONFIDENCIAIS pelas partes envolvidas, em razão de sua importância estratégica. A
confidencialidade constará na ata de reunião a ser realizada com o(s) parceiro(s)
privados pré-selecionados, que celebrarão o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE com
a CAGECE.
A sede da SPE será, preferencialmente, estabelecida em Fortaleza, caso não haja
impedimentos relacionados à obtenção de financiamentos e/ou incentivos fiscais.
Esclarecimentos adicionais sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidos por meio
de solicitação enviada para o e-mail eolica@cagece.com.br ou ainda por contato Sr.
Alexandre Assunção Gondim pelo fax (085) 3101-1718 ou pelo telefone (085) 31011813.

Fortaleza (CE), 12 de Agosto de 2010.
A DIRETORIA
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ANEXO I: MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO E DE INFORMAÇÕES
PRELIMINARES.

À
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União,
CEP: 60.420.280, Fortaleza - CE

CHAMADA PÚBLICA:
PRELIMINARES

CARTA

DE

APRESENTAÇÃO

E

INFORMAÇÕES

A (razão social da Empresa) ....................................................................., com
sede......................................................................................................... (endereço,
cidade,Estado)
.......................................,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº..........................,
representada de 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, apresentar-se
como interessada em negociar com a CAGECE para o desenvolvimento de projetos
de geração de energia elétrica da fonte eólica, por meio de uma Sociedade de
Propósitos Específicos (“SPE”), na condição de produtor independente de energia.
Diante da intenção de negociação, submetemos à avaliação preliminar da CAGECE os
dados desta Empresa e dos empreendimentos eólicos conforme abaixo, os quais
declaramos como verdadeiros.
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1) Nossa empresa é proprietária e legítima detentora dos direitos da(s) Usina(s)
Eólica(s)
........................................... (denominação da(s) Usina(s) Eólica(s)), localizada(s) no(s)
município(s) de..........................................................., Estado ........................
2) A(s) Usina(s) Eólica(s) possui(em) as seguintes características
(se mais de uma Usina Eólica, preencher as informações solicitadas abaixo para cada
uma delas):
Nome:
Latitude:
Longitude:
Altitude Média (m):
Velocidade Média do Vento:
m/s à altura de
m
Potência Total (MW):
Fator de Capacidade (%):
Energia Assegurada (MW médios):
Quantidade de Aerogeradores:
Potência Unitária do Aerogerador (MW):
Tipo do Aerogerador (classe):
Tensão de Conexão na Rede (kV):
Distância de Conexão com a Rede (km):
Nome da Subestação de Conexão com a Rede:
Data Prevista de Entrada em Operação da Usina:
Informações Complementares:
A presente declaração se presta única e exclusivamente à avaliação preliminar de
interesse por parte da CAGECE em realizar análises de pré-viabilidade técnica,
ambiental e econômico-financeira dos projetos, 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 do(s)
empreendimento(s).

(local), ___ de _____________ de ______ .

______________________________________
Nome do representante legal / cargo ou função
EMPRESA
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