
Belém, 27 de Setembro de 2017 

 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 047/2017  
TEMA: Aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de 
Transmissão nº 2/2017.  
 
 

De acordo com o processo da Audiência Pública 047/2017, cujo objetivo é “obter subsídios para o 
aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017, 
destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à 
construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 
instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – SIN", o Conselho de 
Consumidores da Área de Concessão da Centrais Elétricas do Pará S.A. - CONCELPA encaminha 
suas contribuições para o tema em questão para o qual: 
 
a) Concorda com o prazo estabelecido de cada 5 (cinco) anos efetuar a Revisão Tarifária e pelas 

regras estabelecidas pela ANEEL com relação a reavaliação dos custos percentuais de operação 
e manutenção, por conta das possíveis evoluções que possam vir a ocorrer dos procedimentos 
operativos e do desenvolvimento de novas tecnologias, que venham provocar redução dos 
custos, contribuindo para a modicidade tarifária.  

 
b) Concorda com as inovações propostas e apresentadas para o leilão, uma vez que visam tão 

somente desburocratizar e aperfeiçoar o processo proporcionado benefícios que vão servir de 
referência para se avaliar futuras decisões do setor elétrico.  

 

c) Cuidado especial com as empresas vencedoras para que seja assegurado as garantias que se 
encontra no Edital do Leilão nº 02/2017-ANEEL para que não venhamos a passar outra 
situação como a que ocorreu com a empresa Abengoa Bioenergia Brasil, que venceu o edital, 
não fez a obra e entrou em recuperação judicial, provocando sérios problemas para o setor 
elétrico, por ter impossibilitado o escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte para 
outras regiões do país. 

 

d) Por conta das considerações apresentadas, estamos de acordo com a estrutura apresentada 
para o Leilão em questão. 
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Conselho de Consumidores da Área de Concessão da CELPA 
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