
De: Luiz Gonzaga Cardoso Ayres Filho <luiz.ayres@sdec.pe.gov.br> 
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Para: ap047_2017 
Cc: Turchetti Daniela (FCA); gustavocleao.sdec@gmail.com; Heraldo Selva; Gustavo Espíndula 
Batista De Oliveira (SCT) 
Assunto: Contribuições para o Edital do Lote 11 
  
Com relação ao item 11 do Edital do Leilão de Transmissão 002/2017, seguem as 
considerações da FCA: 
  
1 – Ativos: O edital prevê que a FCA deverá doar a transmissora, sem ressarcimento, 
todos os ativos da linha. Entendemos que em tais ativos estão incluídos a linha, a 

subestação e oterreno onde a subestação estará instalada. A FCA gostaria de alterar 
o edital para previsão ressarcimento pelos ativos doados, principalmente, o terreno, 
por ser um ativo da FCA; 
 
2 – Ressarcimento dos estudos: A FCA investiu na elaboração de estudos relatórios R2, 
R3 e R4. Normalmente no edital é inclusa clausula que a transmissora vencedora do 
leilão ressarcirá a empresa que desenvolveu esses relatórios, contudo, nesse Edital não 
consta ressarcimento. A FCA gostaria de alterar o edital para previsão de 
ressarcimento dos valores gastos com o estudo; 
 
3 - No Parágrafo 8 da página 5 do Lote 11 há a previsão de que “O  consumidor 
livre  será  responsável  pela transferência de sobressalentes, ferramentais e acessórios 
necessários a operação e manutenção das instalações a serem transferidas, bem como 
os treinamentos correspondentes.” A FCA gostaria de retirar tal disposição do edital. 
 
4 - Sala de Controle e Serviços Auxiliares: A FCA solicita que conste no Edital que 
operação e manutenção dos sistemas auxiliares e outros sistemas acessórios 
(instalações sanitárias, ar condicionado e outros), a serem compartilhados, sejam de 
inteira responsabilidade da Transmissora vencedora do Leilão; 
5 – Correção Tabela 1.2.1 – Obras de subestações: Nesta tabela é indicado que 
“Adequação para BD4 nas Entradas de Linha da LT que vai a Pau Ferro (Item II da figura 
1.1)” é uma obra em 69kV, enquanto esta obra será na tensão de 230kV. Tal 
informação deverá ser retificada no Edital. 
  
Atenciosamente,  
Daniela Turchetti 
Departamento Jurídico da FCA - Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. 
  
Aos cuidados de: 
Luiz Gonzaga Cardoso Ayres Filho 
Secretário Executivo de Energia 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco 
Telefones: (81)3182.1772;  
 


