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PROJETO BÁSICO 

 

1 -  REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 

1.1 DA VISITA: A visita técnica será realizada durante o período de 08/12/2022 a 21/12/2022 

(apenas em dias úteis), das 9h00 às 17h00 devendo as empresas interessadas agendar dia e 

horário antecipadamente com o Maksuel Resende Silva, Diretor administrativo da FESG, sendo 

que o representante indicado pela empresa, Engenheiro, na data e horário marcado deverá 

apresentar documento de identificação com foto e Documento que comprove que o 

mesmo se encontra no quadro de funcionários ou possui vínculo com a empresa (no caso de 

representantes ou responsáveis técnicos) ou que o mesmo tem autorização expressa do 

representante da empresa para proceder a visita, onde serão acompanhados pelo engenheiro 

ou outro servidor autorizado pela FESG até o local da obra para inteirar-se das condições da 

construção, do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, não podendo 

alegar posteriormente desconhecimento quanto à situação do local da obra. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente licitação é contratação de empresa do ramo para a EXECUÇÃO DO 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão para atender as 

instalações da Faculdade de Ensino Superior de Goiatuba-Go – FESG bem como o serviço de 

montagem completa, aprovação de projetos, instalação e conexão junto à concessionária de 

energia, comissionamento, treinamento e suporte técnico, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, Sendo exigido geração mensal mínima de 

60.000Kwh/mês. 

 
Item Descrição Medida Quant Valor unit. Valor total 

01 

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL (30 dias) DE 

60.000 kwh COM MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EM 

TELHADO 

Unid 01 
R$ 

2.115.920,00 

R$ 

2.115.920,00 

TOTAL 
R$ 

2.115.920,00 

 

2.2 - O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo de R$ 2.115.920,00 

(dois milhões cento e quinze mil novecentos e vinte reais). 
 

2.3 - Tal valor foi obtido a partir de pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação e aquisições e contratações similares de outros entes públicos. 

 

2.4 - Os valores estimados servirão apenas de subsídios às empresas licitantes para formulação de 

suas propostas. Portanto, não deverá constituir qualquer compromisso futuro para com a 

CONTRATANTE. 
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3 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1 A FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA visa à implantação de 

usinas fotovoltaicas para suprir parte das necessidades de energia elétrica de suas instalações, e, 

consequentemente, reduzir as despesas de custeio com este insumo. Sob o ponto de vista 

conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica está plenamente justificado pelos 

fundamentos de sustentabilidade ambiental e econômica. As usinas ora propostas, tem potência 

estimada de 400kWp e, quando implantadas, representarão uma redução de emissões na ordem 

de 50,88 toneladas de CO2 por ano, considerando o Fator Médio de Emissões do Sistema 

Interligado Nacional de geração de energia elétrica; 
 

3.2 Sob o ponto de vista financeiro, a situação no Brasil apresenta-se bastante favorável à energia 

solar fotovoltaica. Com a Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa 

nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, Lei 14.300/2022, foi criado o 

sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permitiu aos consumidores instalar 

pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, microturbinas eólicas, 

geradores de biomassa etc. Especificamente, essas novas usinas serão capazes de gerar 720.000 

kWh/ano, que equivalem a 90,05% do consumo de toda a universidade e que resultará na 

redução anual de aproximadamente R$ 680.000,00 na despesa com energia elétrica 

 

4 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO. 

 

4.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

4.2 - Para início: até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição da “Ordem de Início 

de Serviço”. 

4.3 - Para a conclusão: 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico financeiro, contados do 

início dos serviços, prorrogáveis desde que justificado e aceito pela administração; 

4.4 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato. 

4.5 - O Pagamento será feito após conclusão dos serviços, de forma parcelada, conforme redução 

nos valores mensais das faturas de energia elétrica. 

4.6 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá 

a partir da data da sua reapresentação. 

4.7 - O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, ser comunicado a 

Contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da Fatura. 

4.8 - O pagamento realizado pela FESG não isentará a Contratada das responsabilidades 

contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços. A não 

aceitação da Obra e Serviços pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento. 

4.9 - Eventual alteração do cronograma de execução será obrigatoriamente formalizado por meio 

de Termo Aditivo ao contrato, respeitados as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 

4.10 - Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela  FESG deverão estar indicados 

na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar acompanhada dos originais, cópias 

autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração mediante o cotejo com o 

original, na forma do art. 32, da Lei de Licitações, dos seguintes documentos referentes ao mês 

anterior dos serviços prestados, exceção para a última fatura que será apresentada com os 

documentos do mês anterior e do mês da execução dos serviços: 
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4.11 - Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e recolhidas na 

forma da legislação pertinente, e Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, 

quando solicitado pela FESG, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia 

dos contracheques. 

 

 

 

 

 

 

Maksuel Resende Silva 

Diretor Administrativo da FESG 

 

 

 

 

 


