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NOME DA INSTITUIÇÃO: CPFL Geração 

 
EMENTA (Caso exista): Obter subsídios para aperfeiçoar a minuta de Edital e os Anexos do 
Leilão nº 2/2017-ANEEL, o qual se destina à contratação de concessões para a prestação do 
serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a 
manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do 
Sistema Interligado Nacional - SIN. 
 
 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, 
mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e 
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo. 
 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

11 DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 
DO CONTRATO 

11.8 Na hipótese do item 11.5.3, a execução 
da Garantia de Fiel Cumprimento será 
progressiva, aumentando à medida que, de 
acordo com a fiscalização, não forem 
alcançados os marcos específicos do 
cronograma de implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
conforme a seguir descrito: 

11 DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 
DO CONTRATO 

11.8 Na hipótese do item 11.5.3, a execução 
da Garantia de Fiel Cumprimento será 
progressiva, aumentando ocorrerá à medida 
que, de acordo com a fiscalização, não forem 
alcançados os marcos específicos do 
cronograma de implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
conforme a seguir descrito: 

Caso haja o descumprimento de todos os 
marcos regulatórios citados na cláusula 11.8, o 
valor aportado a título de Garantia de Fiel 
Cumprimento corresponderá 14,75% do 
investimento previsto pela ANEEL (valor do 
contrato), ou seja, valor muito superior aos 5% 
previsto pela ANEEL na cláusula 11.1. 

Esse fato, viola Art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, 
que limita em 10% do valor do Contrato a 
prestação de garantia. 
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Marco 
Percentual a 

ser executado 
Início das Obras Civis 40% 
Início da Montagem 
Eletromecânica 

70% 

Início do Comissionamento 85% 
Início da Operação Comercial 100% 

 
 

 

 

Marco 
Percentual a 

ser executado 
Início das Obras Civis 40% 
Início da Montagem 
Eletromecânica 

70% 30% 

Início do Comissionamento 85% 15% 
Início da Operação Comercial 100% 15% 

 
 

Art. 56 § 2º A garantia a que se refere o caput 

deste artigo não excederá a cinco por cento 

do valor do contrato e terá seu valor 

atualizado nas mesmas condições daquele,[...] 

(grifo nosso) 

 

 


