
Parauapebas, Pará, 21 	de 2019 

MEMO de N° 108/2019-SEMMECT 
À Senhora « Fabiana de Souza Nascimento, 

1  

Coordenadora de Licitação de Contrato, 
Prefeitura Municipal de Parauapebas, 
Morro dos Ventos, Quadra Especial s/n, 
Bairro Beira Rio II CEP 68515000 

Assunto: Pedido de autorização para abertura de processo licitatório. 

Senhora Coordenadora, 

CONSIDERANDO que a geração fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável, cuja 
participação é crescente na matriz energética brasileira, que podem se tornar uma boa opção de 
implementação, principalmente para grandes consumidores como é caso do Governo Municipal de 
Parauapebas; 

CONSIDERANDO que a instalação desse sistema é de suma importância, uma vez que a 
quantidade de energia gerada se for superior à quantidade de energia consumida, serão gerados 
créditos que poderão ser compensados na conta de energia da Prefeitura de Parauapebas pelo prazo 
de até 60 meses. 

CONSIDERANDO que as pesquisas de preços de mercado para o Sistema de Minigeração de 
Energia Solar Fotovoltaica por kilowatt-pico ficou em média R$ 3.998,48 (Três mil, novecentos e 
noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) de acordo com a TR em anexo. Valor estimado da 
instalação do Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica (te 210 kWp (quilowatt-pico) é 
de R$ 839.680,80 (Oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos). 

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que se digne a autorizar com o devido processo legal 
todos os procedimentos para abertura do processo licitatório para o Sistema de Minigeração de 
Energia Solar Fotovoltaica de 210 kWp, conectada à Rede da Distribuidora de Energia 
Elétrica Local, no Município de Parauapebas, Estado do Pará no valor supramencionado e o 
prazo máximo para execução da instalação contratada será de 90 (noventa)dias e o prazo de 

vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. 

Sem mais para o momento, renovo votos de estima consideração. 

Atenciosamente, 

Flavio 	) eras 
Secretário Municipal de Mineraç 

Energia Ciência e Tecnologia 
Decreto N° 021/2017 
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