CHAMADA PÚBLICA EMAE Nº 01/2016
NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS

Perguntas e Respostas
Objetivo: Divulgar respostas a questionamentos específicos apresentados pelas partes interessadas na Chamada Pública, de forma a garantir
a ampla divulgação de todas as informações relevantes e pertinentes ao correto entendimento dos objetivos e procedimentos da Chamada, sem
entretanto inovar ou alterar seus princípios fundamentais.
Questionamento/Data

Resposta/Data de Divulgação no Sítio EMAE

1) “Por gentileza, qual é o prazo para enviarmos o formulário de “Não há data limite para preenchimento do FORMULÁRIO DE
cadastro preenchido?.”
CADASTRO, esta Chamada Pública ficará permanentemente aberta”

2) “Nós poderíamos entrar como fornecedores do produto (Pequena A EMAE convida, através desta chamada pública, parceiros
Central Hidrelétrica) e/ ou tambem com equipamentos para essa detentores de capital, direitos, projetos e/ou oportunidades de negócio
pequena Central hidroletrica?
a manifestar, igualmente, o interesse no desenvolvimento de
empreendimentos de geração de energia a partir de fontes renováveis.
Não se trata de contratação de fornecedores.
Os fornecedores de equipamentos podem, por exemplo, se associar a
investidores e/ou detentores de projetos e sugerir parceria com a
EMAE no desenvolvimento de algum empreendimento de geração de
energia a partir de fontes renováveis.

3) A EMAE estaria disposta a receber proposta para modelo de A EMAE analisará participação em todo e qualquer parceria proposta.
negócio de geração de energia solar fotovoltaica, através de Esclarecemos apenas que a EMAE é uma empresa geração de
geração compartilhada de acordo com a REN 687/2015?
energia, não tem status de consumidora de energia.
4) Os projetos de geração precisam ser em São Paulo?

Podemos analisar projetos de geração dentro ou fora do Estado de
São Paulo.
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