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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 

Minuta do Contrato de Concessão  
Oitava Subcláusula da Cláusula Quinta  
 
A TRANSMISSORA poderá, com relação à 
antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO: 
II - Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 2 (dois) meses da data estimada 
para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, a 
antecipação da data de necessidade contratual 
caso a data estimada para entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à data 
de necessidade estabelecida neste contrato. 

A TRANSMISSORA poderá, com relação à 
antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO: 
II - Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 2 (dois) meses da data estimada 
para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, a 
antecipação da data de necessidade contratual 
caso a data estimada para entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à data 
de necessidade estabelecida neste contrato. 
Nestes termos, caso a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO ocorra na data estimada, a 
TRANSMISSORA fará jus ao recebimento da 
RAP antecipada. 

Conferir segurança e clareza à 
proponente quanto à 
tempestividade do ingresso de 
receitas. 

Minuta do Edital do Leilão  
Oitava Subcláusula da Cláusula Quinta  
 
1.8 Para esclarecimentos sobre quaisquer 

II. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão disponibilizadas até a 
data indicada no CRONOGRAMA, no SITE DA 
ANEEL, para conhecimento geral. Será 

Em muitos casos as repostas da 
ANEEL não esclarecem de forma 
efetiva as dúvidas aos 
questionamentos. Dessa forma, 
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disposições deste Edital, seus Anexos e os 
procedimentos do LEILÃO, a INTERESSADA 
deverá dirigir-se à COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO - CEL, mediante preenchimento 
on-line de formulário eletrônico disponível no 
SITE DA ANEEL junto com o Edital do LEILÃO. 
 
II. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão disponibilizadas até a 
data indicada no CRONOGRAMA, no SITE DA 
ANEEL, para conhecimento geral; 

também realizada sessão pública presencial, 
conforme indicado no CRONOGRAMA, para 
esclarecimentos aos questionamentos. 
 

seria mais esclarecedor e 
transparente se após a 
divulgação das respostas, a 
ANEEL promovesse uma sessão 
pública para esclarecimentos de 
forma presencial. 
 

Minuta do Anexo Técnico Geral  
6.14.3. ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE 
ALTERNADA  
Devem ser atendidas as determinações do item 
8.10.3 - Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Rede. 

6.14.3. ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE 
ALTERNADA  
 
Devem ser atendidas as determinações do item 
8.10.3 - Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Rede. Caso as 
combinações das fontes preferenciais para 
alimentação dos serviços auxiliares CA 
previstas no item acima estejam 
comprovadamente não disponíveis, as 
alternativas que constam na Tabela 6-11 
podem ser adotadas. 
 

Em muitos casos não há 
disponibilidade de duas fontes de 
alimentação CA externas de 
subestações distintas ou ainda, 
as fontes disponíveis não são 
confiáveis sob o aspecto de 
continuidade no fornecimento de 
energia. Dessa forma, as opções 
de fontes CA que constam na 
tabela podem conferir maior 
segurança e disponibilidade das 
instalações. 
 
Cabe destacar que a tabela já 
havia sido inserida no anexo 
técnico geral do leilão 005/16. 
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ANTECIPAÇÃO DA RAP 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
5.10 A TRANSMISSORA poderá, com relação 
à antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO: 
I. Antecipar a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja posterior à 
data de necessidade; e 
II. Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 3 (três) meses da nova data 
solicitada, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, caso a data solicitada seja 
anterior à data de necessidade. 
5.10.1 Para os casos que envolvam solicitação 
de acesso, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO deverá ser compatibilizada 

ANTECIPAÇÃO DA RAP 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
5.10 A TRANSMISSORA poderá, com relação 
à antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO: 
I. Antecipar a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja posterior à 
data de necessidade; e 
II. Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de  3 (três) 2 (dois) meses da nova data 
solicitada, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, caso a data solicitada seja 
anterior à data de necessidade. 
5.10.1 Para os casos que envolvam solicitação 
de acesso, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO deverá ser compatibilizada 

Ajustar para manter a coerência 
com o Contrato de Concessão. 

É necessário que, uma vez 
compatibilizados os cronogramas 
de obra, a transmissora possa 
ter alguma certeza quanto ao 
recebimento de RAP de forma 
antecipada. Em se mantendo a 
cláusula como proposta no 
edital, a Transmissora assumirá 
risco não mensurável de atraso 
do acessante, criando incertezas 
ao proponente quanto a 
possibilidade de se utilizar desse 
critério ou não. 
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com o cronograma de obras do acessante.  
5.10.2 As datas de necessidade são aquelas 
estabelecidas no CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

com o cronograma de obras do acessante, a 
ser formalizada por meio do CCT, sendo certo 
que o cumprimento da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL acordada ensejará o 
pagamento da RECEITA ANUAL PERMITIDA. 
5.10.2 As datas de necessidade são aquelas 
estabelecidas no CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

ANTECIPAÇÃO DA RAP 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data de 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
I - Antecipar a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual ou 
posterior à data de necessidade; ou 
II - Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 2 (dois) meses da data estimada 
para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, a 
antecipação da data de necessidade contratual 
caso a data estimada para entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à data 
de necessidade estabelecida neste contrato. 
Para os casos que envolvam conexão em 
instalações de outra(s) transmissora(s) ainda 
não implementadas, a antecipação da entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverá ser 

ANTECIPAÇÃO DA RAP 
CONTRATO DE CONCESSÃO 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data de 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
I - Antecipar a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual ou 
posterior à data de necessidade; ou 
II - Requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 2 (dois) meses da data estimada 
para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, a 
antecipação da data de necessidade contratual 
caso a data estimada para entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à data 
de necessidade estabelecida neste contrato. 
Para os casos que envolvam conexão em 
instalações de outra(s) transmissora(s) ainda 
não implementadas, a antecipação da entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverá ser 

É necessário que, uma vez 
compatibilizados os cronogramas 
de obra, a transmissora possa 
ter alguma certeza quanto ao 
recebimento de RAP de forma 
antecipada. Em se mantendo a 
cláusula como proposta no 
Contrato, a Transmissora 
assumirá risco não mensurável 
de atraso das outras 
transmissoras, criando 
incertezas ao proponente quanto 
a possibilidade de se utilizar 
desse critério ou não. 
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compatibilizada com a entrada em operação 
das instalações da(s) outra(s) transmissora(s) e 
formalizada entre as partes por inclusão no 
respectivo CCI. 
Para os casos que envolvam solicitação de 
acesso, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO deverá ser compatibilizada 
com a entrada em operação das instalações do 
acessante/USUÁRIO, observados os seguintes 
procedimentos e condições: 
a) Tratando-se de instalações de Rede Básica 
de Fronteira e/ou DIT integrantes do objeto 
deste CONTRATO, a data de necessidade será 
aquela informada pelo USUÁRIO à ANEEL e a 
data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
deverá constar no correspondente CCT; 
b) Havendo múltiplos USUÁRIOS, a data de 
necessidade será a mais próxima entre as 
datas informadas  
pelos USUÁRIOS à ANEEL;  
 
c) Mediante acordo da TRANSMISSORA com 
USUÁRIO, por meio do respectivo CCT, a 
antecipação poderá se dar em data anterior à 
informada pelo USUÁRIO, desde que não seja 
inferior à data indicada pelo planejamento 
setorial.  
Nos demais casos, as datas de necessidade 
são aquelas estabelecidas pelo planejamento 
setorial. 
 

compatibilizada com a entrada em operação 
das instalações da(s) outra(s) transmissora(s) e 
formalizada entre as partes por inclusão no 
respectivo CCI, sendo certo que o cumprimento 
das datas estipuladas nos cronogramas, 
incluindo a de entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL acordada ensejará o pagamento 
da RECEITA ANUAL PERMITIDA. 
Para os casos que envolvam solicitação de 
acesso, a antecipação da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO deverá ser compatibilizada 
com a entrada em operação das instalações do 
acessante/USUÁRIO, observados os seguintes 
procedimentos e condições: 
a) Tratando-se de instalações de Rede Básica 
de Fronteira e/ou DIT integrantes do objeto 
deste CONTRATO, a data de necessidade será 
aquela informada pelo USUÁRIO à ANEEL e a 
data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
deverá constar no correspondente CCT; 
b) Havendo múltiplos USUÁRIOS, a data de 
necessidade será a mais próxima entre as 
datas informadas pelos USUÁRIOS à ANEEL; 
c) Mediante acordo da TRANSMISSORA com 
USUÁRIO, por meio do respectivo CCT, a 
antecipação poderá se dar em data anterior à 
informada pelo USUÁRIO, desde que não seja 
inferior à data indicada pelo planejamento 
setorial, sendo certo que o cumprimento da 
data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
acordada ensejará o pagamento da RECEITA 
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Nona Subcláusula – Caso venha a ser 
estabelecida pela ANEEL a necessidade das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em data 
anterior àquela fixada no CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a TRANSMISSORA, aceitando 
tal antecipação, terá direito ao recebimento da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA, a partir da data 
reconhecida pela ANEEL. 

ANUAL PERMITIDA. 
 
Nona Subcláusula – Caso venha a ser 
estabelecida pela ANEEL a necessidade das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em data 
anterior àquela fixada no CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a TRANSMISSORA, aceitando 
tal antecipação, terá direito ao recebimento da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA, a partir da data 
reconhecida pela ANEEL. 

REIDI 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
14 ASSINATURA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO 
Novo Item 

REIDI 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
14.2.5 NOVO A PROPONENTE  vencedora de 
cada LOTE do LEILÃO ou a SPE constituída 
para fins de exploração da concessão do 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO 
poderá apresentar, juntamente com os 
documentos referidos no item 14.2, pedido de 
adesão ao Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, 
nos termos da Portaria MME nº 274, de 19 de 
agosto de 2013. 
14.2.6 NOVO Realizado o pedido de adesão de 
que trata o item 14.2.5, no prazo estipulado no 
CRONOGRAMA, o MME avaliará o pleito 
referente ao REIDI, publicando em até 60 
(sessenta dias) Portaria específica juntamente 
com extrato do Contrato de Concessão, a qual 
conterá estimativas dos investimentos e da 
suspensão dos impostos e contribuições 
decorrente do REIDI. 
 

O processo de habilitação ao 
REIDI dos empreendimentos de 
transmissão têm se demonstrado 
bastante moroso, fazendo com 
que, por vezes, tal benefício não 
seja utilizado em parte ou na 
totalidade dos empreendimentos. 
Desta forma, dado que a ANEEL 
e o MME já conhecem dos 
projetos dos lotes que serão 
licitados, seus investimentos e 
demais detalhes necessários à 
habilitação do mesmo ao REIDI, 
é de grande valia para o 
andamento tempestivo do projeto 
que o pedido de habilitação ao 
REIDI já possa ser iniciado 
quando da confirmação da 
vencedora do leilão. 

 

Tal contribuição está em linha 
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VER ANEXO: 
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2013274mm
e.pdf 
 

com os princípios da eficiência e 
segurança jurídica, na medida 
em que um processo de 
habilitação célere e prévio 
possibilita maior certeza do uso 
do benefício , em última análise, 
até mesmo na precificação do 
deságio no leilão. 

 
O prazo em questão reflete o 
disposto na Lei 9.784 /99 art. 
Arts. 48 e 49, segundo o qual a 
Administração Pública deve se 
manifestar no prazo de até 30 
dias, prorrogáveis por mais trinta 
dias. 

RECONHECIMENTO DE 
FIRMA/AUTENTICIDADE 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
6.1 Os documentos constantes dos envelopes 
entregues pelas PROPONENTES devem ser 
redigidos em português, datilografados ou 
impressos por meio eletrônico em papel A4, 
sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos, 
rubricados em todas as páginas pelo 
Representante Legal, com todas as páginas do 
conjunto numeradas, contendo em cada uma 
delas o número sequencial e o total de páginas 
do conjunto. Todos os documentos produzidos 
pela PROPONENTE deverão ser assinados 
pelo Representante Legal, com firma 

RECONHECIMENTO DE 
FIRMA/AUTENTICIDADE 
EDITAL DO LEILÃO NO 02/2017-ANEEL  
6.1 Os documentos constantes dos envelopes 
entregues pelas PROPONENTES devem ser 
redigidos em português, datilografados ou 
impressos por meio eletrônico em papel A4, 
sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos, 
rubricados em todas as páginas pelo 
Representante Legal, com todas as páginas do 
conjunto numeradas, contendo em cada uma 
delas o número sequencial e o total de páginas 
do conjunto. Todos os documentos produzidos 
pela PROPONENTE deverão ser assinados 
pelo Representante Legal, com firma 

O Decreto nº 9.094/2017, de 17 
de julho de 2017, dispensou o 
reconhecimento de firma ou a 
necessidade de autenticação de 
documentos a ser apresentados 
aos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal. A presente 
proposta visa adequar a minuta 
de edital à legislação vigente. 

Seguindo o que dispõe o Decreto 
nº 9.094/2017, de 17 de julho de 
2017, se houver dúvida no 
documento, a Administração 
Pública poderá requerer seja 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2013274mme.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2013274mme.pdf
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reconhecida, datados e assinados na última 
página, com o nome legível do signatário. 
6.6 Serão considerados aceitos os documentos 
que vierem com a chancela do órgão 
competente ou cópias autenticadas na forma da 
lei. 

reconhecida, datados e assinados na última 
página, com o nome legível do signatário. 
6.6 Serão considerados aceitos os documentos 
que vierem com a chancela do órgão 
competente ou cópias autenticadas na forma da 
lei. 
6.7 NOVO Se existir dúvida fundada quanto à 
autenticidade do documento, a CEL requererá 
ao PROPOENTE que apresente o documento 
em cópia autenticada ou que reconheça a firma 
do seu signatário no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da notificação da PROPONENTE. 
 

apresentada a cópia autenticada 
ou o reconhecimento da firma, 
mantendo a segurança 
necessária para a Administração 
Pública em casos de fundado 
receio de fraude ou falsidade. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.1 informações Básicas 
 
Anexo 6-01 – Lotes 01, 05, 06, 07, 10 e 11 – 
Características e Requisitos Técnicos 
Específicos  
Item 5.1 – Informações Básicas 
 
Os serviços auxiliares, sistema de água, 
sistema de incêndio, edificações da subestação 
(casa de comando, casa de relés, guaritas), 
acesso, área industrial, sistema de ventilação e 
ar condicionado, sistema de comunicação, e 
canteiro de obras podem ser compartilhados 
com outra(s) transmissora(s), não havendo 
impedimento que a transmissora atenda às 
suas necessidades de forma autônoma, 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.1 informações Básicas 
 
Anexo 6-01 – Lotes 01, 05, 06, 07, 10 e 11 – 
Características e Requisitos Técnicos 
Específicos  
Item 5.1 – Informações Básicas 
 
Os serviços auxiliares, sistema de água, sistema 
de incêndio, edificações da subestação (casa de 
comando, casa de relés, guaritas), acesso, área 
industrial, sistema de ventilação e ar 
condicionado, sistema de comunicação, e 
canteiro de obras podem ser compartilhados com 
outra(s) transmissora(s), não havendo 
impedimento que a transmissora atenda às suas 
necessidades de forma autônoma, observando 

A inclusão do texto sugerido é 
benéfica para a modicidade 
tarifária, visto que permitiria a 
redução do investimento 
desnecessário por parte das 
transmissoras e um maior 
aproveitamento das instalações 
existentes. 
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observando sempre a adequada prestação do 
serviço público de transmissão de energia 
elétrica, Cláusula Terceira do Contrato de 
Concessão. 

sempre a adequada prestação do serviço público 
de transmissão de energia elétrica, Cláusula 
Terceira do Contrato de Concessão.  
As concessionárias de transmissão proprietárias 
das Subestações a serem acessadas, quando 
tecnicamente viável, devem permitir o 
compartilhamento destes serviços sempre que 
for solicitado por outra transmissora. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.3.1 Corrente em Regime Permanente 
 
A corrente nominal dos equipamentos de vãos 
de unidades de transformação deve ser no 
mínimo igual à corrente de sobrecarga por 4 
(quatro) horas do equipamento, conforme item 
6.5.4 (d) deste anexo técnico. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.3.1 Corrente em Regime Permanente 
 
A corrente nominal dos equipamentos de vãos 
de unidades de transformação deve ser no 
mínimo igual à corrente de sobrecarga por 4 
(quatro) horas do equipamento, conforme item 
6.5.4 (d)(f) deste anexo técnico. 
 

A referência ao item 6.5.4 (d), 
está equivocada, pois trata da 
temperatura ambiente. A 
referência correta é o item 6.5.4 
(f), que é associado ao valor do 
carregamento em sobrecarga 
para 4 (quatro) horas. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.6 Instalações Abrigadas 
 
Todos os instrumentos, painéis e demais 
equipamentos dos sistemas de proteção, 
comando, supervisão e telecomunicação 
devem ser abrigados e projetados segundo as 
normas aplicáveis, de forma a garantir o 
perfeito desempenho destes sistemas e sua 
proteção contra desgastes prematuros. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 5.6 Instalações Abrigadas 
 
Todos os instrumentos, painéis e demais 
equipamentos dos sistemas de proteção, 
comando, supervisão e telecomunicação devem 
ser abrigados e projetados segundo as normas 
aplicáveis, de forma a garantir o perfeito 
desempenho destes sistemas e sua proteção 
contra desgastes prematuros. 

A obrigatoriedade de abrigar os 
instrumentos, painéis e 
equipamentos dos sistemas de 
proteção, comando, supervisão e 
telecomunicações não garante o 
bom desempenho destes 
sistemas. 

Anexo 6 – Características e Requisitos Anexo 6 – Características e Requisitos A aplicação do SEP está 
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Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 7.16 Sistemas Especiais de Proteção 
 
Deve ser previsto um SEP para cada 
subestação. 

Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 7.16 Sistemas Especiais de Proteção 
 
Deve ser previsto um SEP para cada 
subestação. 
 

detalhada no Anexo Técnico 
específico de cada Lote do 
Edital. Desta forma a obrigação 
para todos os lotes torna-se 
desnecessária. 
 
Além disso a previsão de um 
SEP para cada subestação 
onera o investimento não 
prudente. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 8.10.3 Tipos de Medição 
 
(a) Medição de tensão, módulo e ângulo das 3 
fases de todos os terminais de linha indicados 
pelo ONS, integrantes da Rede de Operação. A 
medição de frequência e taxa de variação de 
frequência deverá se dar para apenas uma das 
fases, devendo ser escolhida a mesma fase 
que tem medição na barra da subestação da 
saída da linha de transmissão monitorada.  
 
(b) Medição de módulo e ângulo das 3 fases 
das correntes de todos os terminais de linha 
indicados pelo ONS, pertencentes à Rede de 
Operação. Para cálculo dos sincrofasores de 
corrente, as PMUs deverão utilizar os sinais 
disponibilizados pelos enrolamentos dos TCs 
do Sistema de Proteção. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 8.10.3 Tipos de Medição 
 
(a) Medição de tensão, módulo e ângulo das 3 
fases de todos os terminais de linha indicados 
pelo ONSindicados no Anexo Técnico Específico 
de cada Lote, integrantes da Rede de Operação. 
A medição de frequência e taxa de variação de 
frequência deverá se dar para apenas uma das 
fases, devendo ser escolhida a mesma fase que 
tem medição na barra da subestação da saída 
da linha de transmissão monitorada.  
 
(b) Medição de módulo e ângulo das 3 fases das 
correntes de todos os terminais de linha 
indicados pelo ONS no Anexo Técnico 
Específico de cada Lote, pertencentes à Rede de 
Operação. Para cálculo dos sincrofasores de 
corrente, as PMUs deverão utilizar os sinais 
disponibilizados pelos enrolamentos dos TCs do 

A medição de tensão, módulo e 
ângulo das 3 fases de todos os 
terminais de linha estão 
detalhadas e previstas no Anexo 
Técnico Específico de cada Lote, 
a alteração do texto visa refletir a 
previsão e assim evita 
divergências de interpretação. 
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Sistema de Proteção. 
 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 8.11 Obrigação de Instalação de PMU 
 
Para todos os circuitos de tensão igual ou 
superior a 345 kV deve ser instalada PMU em 
seus dois terminais. 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 8.11 Obrigação de Instalação de PMU 
 
Para todos os circuitos de tensão igual ou 
superior a 345 kV deve ser instalada PMU em 
seus dois terminais. 

No Anexo Técnico Específico de 
cada Lote estão indicados os 
pontos de implantação do PMU, 
indicando inclusive nos casos de 
seccionamento de LTA. 
A fim de evitar divergências de 
interpretação, o texto deve ser 
excluído. 
 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 10.1.4 Sistema de Energia 
 
O sistema de energia para todos os 
equipamentos de telecomunicações fornecidos 
deverá ter as seguintes características:  
(a) Unidade de supervisão e, no mínimo, duas 
unidades de retificação.  
(b) Dois bancos de baterias. Em caso de falta 
de alimentação CA, cada banco de bateria deve 
ter autonomia de no mínimo 10 (dez) horas, 
para atender à carga total dos equipamentos de 
telecomunicação da subestação.  
(c) No caso de utilização de baterias do tipo 
chumbo-ácido, os bancos de baterias deverão 
estar acondicionados em ambiente especial, 
isolado das demais instalações e com sistema 
de exaustão de gases. (d) As unidades de 
retificação deverão ter a capacidade de 

Anexo 6 – Características e Requisitos 
Técnicos Gerais das Instalações de 
Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  
Item 10.1.4 Sistema de Energia 
 
O sistema de energia para todos os 
equipamentos de telecomunicações fornecidos 
deverá ter as seguintes características:  
(a) Unidade de supervisão e, no mínimo, duas 
unidades de retificação.  
(b) Dois bancos de baterias. Em caso de falta de 
alimentação CA, cada banco de bateria deve ter 
autonomia de no mínimo 10 (dez) horas, para 
atender à carga total dos equipamentos de 
telecomunicação da subestação.  
(c) No caso de utilização de baterias do tipo 
chumbo-ácido, os bancos de baterias deverão 
estar acondicionados em ambiente especial, 
isolado das demais instalações e com sistema de 
exaustão de gases. (d) As unidades de 
retificação deverão ter a capacidade de 

O sistema de energia para os 
equipamentos de 
telecomunicações está detalhado 
no item 6.14.2. do documento do 
Anexo 6 – Características e 
Requisitos Técnicos Gerais das 
Instalações de Transmissão 
Objeto do Leilão N°02/2017. 
A fim de evitar divergências de 
interpretação, o texto deve ser 
excluído. 
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alimentar, simultaneamente, o banco de 
baterias em carga e todos os equipamentos de 
telecomunicações.  
(e) O sistema de energia deverá estar 
dimensionado para uma carga adicional de pelo 
menos 30%. 

alimentar, simultaneamente, o banco de baterias 
em carga e todos os equipamentos de 
telecomunicações.  
(e) O sistema de energia deverá estar 
dimensionado para uma carga adicional de pelo 
menos 30%. 

Anexo 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05, 6-06, 6-07, 
6-08, 6-09, 6-10, 6-11 
 
5. SUBESTAÇÕES 
5.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
Entre as possíveis obras necessárias 
encontram-se, dentre outras: a extensão de 
barramentos, compra de terreno, serviços 
auxiliares, cabos, tubos, estruturas, suportes, 
pórticos, cercas divisórias de seus ativos, 
conexões de terra entre seus equipamentos e a 
malha de terra da subestação, canaletas 
secundárias, recomposição da infraestrutura 
construída como, por exemplo, reposição de 
britas e supressão de vegetação. 
 
 
 

(ANEXO 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05, 6-06, 6-07, 
6-08, 6-09, 6-10, 6-11) 
 
5. SUBESTAÇÕES 
5.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
Entre as possíveis obras necessárias 
encontram-se, dentre outras: a extensão de 
barramentos, compra de terreno caso o terreno 
existente de propriedade da concessionária de 
transmissão não seja suficiente deve-se prever a 
aquisição de área adicional, serviços auxiliares, 
cabos, tubos, estruturas, suportes, pórticos, 
cercas divisórias de seus ativos, conexões de 
terra entre seus equipamentos e a malha de terra 
da subestação, canaletas secundárias, 
recomposição da infraestrutura construída como, 
por exemplo, reposição de britas e supressão de 
vegetação. 
O terreno existente de propriedade da 
concessionária de transmissão será cedido de 
forma não onerosa, devendo ser apenas 
compartilhados os custos de manutenção da 
área. 
 

O compartilhamento de terreno e 
de outros serviços é moroso 
entre as Transmissoras. O ajuste 
no texto visa definir as 
responsabilidades e mitigar o 
conflito do compartilhamento de 
terrenos e das instalações. 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e O arranjo BD4 está equivocado, 
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Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1.2.2-Obras de 
Subestações 
 
Ponta 
Grossa 
Sul  

230  BD4  1
  

Módulo de 
Entrada de 
Linha  

 

Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1.2.2-Obras de Subestações 
 
Ponta 
Grossa Sul  

230  BD4 
BPT  

1
  

Módulo de Entrada 
de Linha  

 

porque o setor de 230 kV da SE 
Ponta Grossa Sul é do tipo Barra 
Principal e Transferência. 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1.2.4-Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de transmissão 
 
Areia  Aquisição dos equipamentos 

necessários para as modificações 
na Entrada de Linha 230 kV da  
Subestação Areia associada ao  
seccionamento da LT 230 kV  
Areia – Ponta Grossa Norte.  

Ponta 
Grossa 
Norte  

Aquisição dos equipamentos  
necessários para as modificações 
nas Entradas de Linha 230 kV da  
Subestação Ponta Grossa Norte  
associadas aos seccionamentos  
da LT 230 kV Areia – Ponta  
Grossa Norte e LT 230 kV Klacel – 
Ponta Grossa Norte.  

Klacel  Aquisição dos equipamentos  
necessários para as modificações 
na Entrada de Linha 230 kV da  
Subestação Klacel associada ao  
seccionamento da LT 230 kV  

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1.2.4-Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de transmissão 
 
Areia  Aquisição dos equipamentos 

necessários tais como: Sistemas de 
proteção e de 
telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, 
cabos ópticos, barramentos, cadeias de 
isoladores, bobinas de bloqueio, 
suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 
kV da Subestação Areia associada ao 
seccionamento da LT 230 kV Areia – 
Ponta Grossa Norte.  

Ponta 
Grossa  
Norte  

Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de 
proteção e de 
telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, 
cabos ópticos, barramentos, cadeias de 
isoladores, bobinas de bloqueio, 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 
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Klacel – Ponta Grossa Norte. 
 

suportes dos equipamentos, para as 
modificações  nas Entradas de Linha 
230 kV da  Subestação Ponta Grossa 
Norte  associadas aos seccionamentos  
da LT 230 kV Areia – Ponta  Grossa 
Norte e LT 230 kV Klacel – 
 Ponta Grossa Norte.   

Klacel  Aquisição dos equipamentos  
necessários tais como: Sistemas de 
proteção e de 
telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, 
cabos ópticos, barramentos, cadeias de 
isoladores, bobinas de bloqueio, 
suportes dos equipamentos, para as 
modificações  na Entrada de Linha 230 
kV da  Subestação Klacel associada ao  
seccionamento da LT 230 kV  Klacel – 
Ponta Grossa Norte.  

 

Anexo 6-02 – Lote 02 e 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 2.3.1 – CAPACIDADE DE CORRENTE 
DOS CABOS PARA-RAIOS  
 
No dimensionamento dos cabos para-raios, 
deve ser adotada a corrente de curto-circuito 
indicada nas tabelas abaixo, conforme o caso:  
(a) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para o dimensionamento 
dos novos cabos para-raios da linha de 
transmissão em projeto.  
 

Anexo 6-02 – Lote 02 e 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 2.3.1 – CAPACIDADE DE CORRENTE 
DOS CABOS PARA-RAIOS  
 
No dimensionamento dos cabos para-raios, deve 
ser adotada a corrente de curto-circuito indicada 
nas tabelas abaixo, conforme o caso:  
(a) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para o dimensionamento 
dos novos cabos para-raios da linha de 
transmissão em projeto.  
 

A utilização dos valores de 
corrente de curto circuito fase 
terra aplicáveis aos trechos 
novos para os trechos existentes 
é muito conservador, 
acarretando investimento 
desnecessários. 
 
Além disso, o edital não 
contempla o valor da corrente de 
curto-circuito de verificação da 
capacidade de curto-circuito do 
cabo pararraios do trecho 
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O dimensionamento dos cabos para-raios – 
seja no caso de nova linha de transmissão ou 
de novos trechos de linha originados a partir de 
seccionamento de LTA existente – deve adotar, 
como premissa, no mínimo, os valores de 
corrente de curto-circuito fase-terra indicados 
na Tabela 2-2 – Corrente (s) de curto-circuito 
na (s) SE (s) terminal (is) para o 
dimensionamento dos cabos para-raios de nova 
LTA ou novo (s) trecho (s) de LTA em projeto, a 
seguir. Esses valores de corrente estão 
referidos ao nível de tensão dos barramentos 
das subestações terminais 
 

 

O dimensionamento dos cabos para-raios – seja 
no caso de nova linha de transmissão ou de 
novos trechos de linha originados a partir de 
seccionamento de LTA existente – deve adotar, 
como premissa, no mínimo, os valores de 
corrente de curto-circuito fase-terra indicados na 
Tabela 2-23 – Corrente (s) de curto-circuito na 
(s) SE (s) terminal (is) para o dimensionamento 
dos cabos para-raios de nova LTA ou novo (s) 
trecho (s) de LTA em projeto, a seguir. Esses 
valores de corrente estão referidos ao nível de 
tensão dos barramentos das subestações 
terminais. 
  
(b) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para a verificação dos 
cabos para-raios existentes da linha de 
transmissão a ser seccionada, se aplicável.  
A TRANSMISSORA deverá verificar se os cabos 
para-raios existentes da linha a ser seccionada, 
nas proximidades do ponto de seccionamento, 
suportam, sem dano, a circulação de corrente 
quando da ocorrência de curto-circuito. Nessa 
verificação deverá ser adotado o valor da 
corrente de curto-circuito fase-terra, na nova 
subestação terminal, conforme indicado na 
Tabela 2.3.1.2 – Correntes de curto-circuito na 
nova SE terminal para a verificação e 
dimensionamento dos cabos para-raios 
existentes da LTA a ser seccionada (coluna 
verificação).  
(c 

existente da linha de transmissão 
a ser secionada. 
 
Os editais anteriores previam os 
valores de corrente de 
verificação, com horizonte futuro, 
sendo assim deve-se incluir nova 
tabela com as informações como 
ex.: tabela 2.3.1.2. 
 
Novo Item * 
O novo texto visa garantir a 
responsabilidade da ganhadora 
do certame para o caso seja 
constatada no estudo a 
necessidade da substituição dos 
cabos pararraios na linha de 
transmissão seccionada no 
trecho existente. 
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(b) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para a verificação dos 
cabos para-raios existentes da linha de 
transmissão a ser seccionada, se aplicável.  
A TRANSMISSORA deverá verificar se os 
cabos para-raios existentes da linha a ser 
seccionada, nas proximidades do ponto de 
seccionamento, suportam, sem dano, a 
circulação de corrente quando da ocorrência de 
curto-circuito. Nessa verificação deverá ser 
adotado o valor da corrente de curto-circuito 
fase-terra, na nova subestação terminal, 
conforme indicado na Tabela 2.3.1.2 – 
Correntes de curto-circuito na nova SE terminal 
para a verificação e dimensionamento dos 
cabos para-raios existentes da LTA a ser 
seccionada (coluna verificação).  
(c) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para o 
redimensionamento dos cabos para-raios 
existentes da linha de transmissão a ser 
seccionada, se aplicável.  
 

(b) Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para o redimensionamento 
dos cabos para- raios existentes da linha de 
transmissão a ser seccionada, se aplicável.  
 
Caso a verificação de capacidade de corrente, 
referida no item (b), constate a superação dos 
cabos para-raios existentes, o projeto básico 
deverá estudar e propor um novo arranjo de 
cabos para-raios que suporte, sem dano, a 
circulação de corrente quando da ocorrência de 
curto-circuito, de forma a garantir, ao menos, o 
desempenho original da LTA a ser seccionada. 
Nesse redimensionamento deverá ser adotado o 
valor da corrente de curto-circuito fase-terra, na 
nova subestação terminal, conforme indicado na 
Tabela 2.3.1.2 – Correntes de curto-circuito na 
nova SE terminal para a verificação e 
dimensionamento dos cabos para-raios 
existentes da LTA a ser seccionada (coluna 
dimensionamento).” 

 

 
Quando de secionamento a verificação da 
capacidade de curto circuito dos cabos para 
raios do trecho existente deverá considerar os 
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Caso a verificação de capacidade de corrente, 
referida no item (b), constate a superação dos 
cabos para-raios existentes, o projeto básico 
deverá estudar e propor um novo arranjo de 
cabos para-raios que suporte, sem dano, a 
circulação de corrente quando da ocorrência de 
curto-circuito, de forma a garantir, ao menos, o 
desempenho original da LTA a ser seccionada. 
Nesse redimensionamento deverá ser adotado 
o valor da corrente de curto-circuito fase-terra, 
na nova subestação terminal, conforme 
indicado na Tabela 2.3.1.2 – Correntes de 
curto-circuito na nova SE terminal para a 
verificação e dimensionamento dos cabos para-
raios existentes da LTA a ser seccionada 
(coluna dimensionamento).” 

 

 

valores de corrente indicados na tabela 2.3. 
Ex. de tabela: 2.3.1.2 
 

 
Corrente de curto-circuito fase-terra, na 
subestação terminal, para o redimensionamento 
dos cabos para-raios existentes da linha de 
transmissão a ser seccionada, se aplicável. 
 
Novo Item* 
Caso seja constatada no estudo a necessidade 
da substituição dos cabos pararraios na linha de 
transmissão seccionada no trecho existente, será 
de responsabilidade da ganhadora do certame a 
troca destes cabos pararraios. 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 5.1 – Informações Básicas 
 
A área mínima a ser considerada para a 
subestação Ponta Grossa é de 225.280 m² 
(duzentos e vinte e cinco mil e duzentos e 
oitenta metros quadrados), e deverá conter 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 5.1 – Informações Básicas 
 
A área mínima a ser considerada para a 
subestação das subestações Ponta Grossa é de 
225.280 m² (duzentos, Guarapuava Oeste, União 
da Vitória Norte, Irati Norte e Castro Nortevinte e 

Uma vez informada a previsão 
de todas as ampliações futuras 
das Subestações, entende-se 
não haver necessidade de limitar 
a área mínima a ser adquirida 
pela transmissora. 
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largura e comprimento mínimos respectivos de 
500 metros e 450 metros, devendo contemplar 
espaço suficiente para as instalações a serem 
implantadas de imediato e para as futuras 
ampliações descritas nos relatórios técnicos 
referenciados neste anexo. A área mínima a ser 
considerada para a subestação Guarapuava 
Oeste é de 97.440 m² (noventa e sete mil e 
quatrocentos e quarenta metros quadrados), 
devendo contemplar espaço suficiente para as 
instalações a serem implantadas de imediato e 
para as futuras ampliações descritas nos 
relatórios técnicos referenciados neste anexo. 
A área mínima a ser considerada para as 
subestações União da Vitória Norte, Irati Norte 
e Castro norte é de 86.160 m² (oitenta e seis 
mil e cento e sessenta metros quadrados), cada 
subestação, devendo contemplar espaço 
suficiente para as instalações a serem 
implantadas de imediato e para as futuras 
ampliações descritas nos relatórios técnicos 
referenciados neste anexo. 

cinco mil e duzentos e oitenta metros 
quadrados), e deverá conter largura e 
comprimento mínimos respectivos de 500 metros 
e 450 metros, devendo deverão contemplar 
espaço suficiente para as instalações a serem 
implantadas de imediato e para as futuras 
ampliações descritas nos relatórios técnicos 
referenciados neste anexo. A área mínima a ser 
considerada para a subestação Guarapuava 
Oeste é de 97.440 m² (noventa e sete mil e 
quatrocentos e quarenta metros quadrados), 
devendo contemplar espaço suficiente para as 
instalações a serem implantadas de imediato e 
para as futuras ampliações descritas nos 
relatórios técnicos referenciados neste anexo. 
A área mínima a ser considerada para as 
subestações União da Vitória Norte, Irati Norte e 
Castro norte é de 86.160 m² (oitenta e seis mil e 
cento e sessenta metros quadrados), cada 
subestação, devendo contemplar espaço 
suficiente para as instalações a serem 
implantadas de imediato e para as futuras 
ampliações descritas nos relatórios técnicos 
referenciados neste anexo.” 

Anexo 6-01 – Lote 01, 02, 05, 10 e 11 – 
Características e Requisitos Técnicos 
Específicos  
Item 6.1.2 – Comutação 
 
Caso os estudos de fluxo de potência, a serem 
executados durante a etapa de projeto básico, 
identifiquem a necessidade de uma faixa mais 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 6.1.2 – Comutação 
 
Caso os estudos de fluxo de potência, a serem 
executados durante a etapa de projeto básico, 
identifiquem a necessidadepossibilidade de 
umarevisão da faixa mais extensa de tapes, a 

Não pode-se afirmar que a 
melhor solução técnica será 
essa, sendo assim o texto visa 
prever, otimizar e refletir a 
melhor solução técnica a ser 
adotada pela Transmissora. 
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extensa de tapes, a Transmissora deverá 
atendê-la. 

(ampliação ou redução), esta alteração deverá 
ser proposta pela Transmissora no Projeto 
Básico e submetida para avaliação. deverá 
atendê-la.” 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 8 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
RELATIVA AO EMPREENDIMENTO 
 
Os relatórios de Estudos de Engenharia e 
Planejamento elaborados pela EPE e os 
documentos elaborados pelas empresas 
CELEO Redes Brasil S.A., Copel Geração e 
Transmissão S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas 
S.A. para as linhas de transmissão e para as 
subestações interligadas estão relacionados a 
seguir.  
Estes relatórios e documentos são partes 
integrantes deste anexo, devendo suas 
recomendações serem consideradas pela 
TRANSMISSORA no desenvolvimento dos 
seus projetos para implantação das 
instalações, exceto quando disposto de forma 
diferente no Edital, incluindo este Anexo 
Técnico. 
8.1. RELATÓRIOS DE ESTUDOS DE 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
(...) 
8.1.3.CARACTERÍSTICAS DOS 
EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES 
EXISTENTES (RELATÓRIOS R4) 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 8 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
RELATIVA AO EMPREENDIMENTO 
 
Os relatórios de Estudos de Engenharia e 
Planejamento elaborados pela EPE e os 
documentos elaborados pelas empresas CELEO 
Redes Brasil S.A., Copel Geração e Transmissão 
S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. para as 
linhas de transmissão e para as subestações 
interligadas estão relacionados a seguir.  
Devido aos elevados custos patrimoniais das 
regiões onde serão instaladas as linhas de 
transmissão e subestações foi elaborado o 
Relatório R5 – Relatório de Custos Fundiários. 
Estes relatórios e documentos são partes 
integrantes deste anexo, devendo suas 
recomendações serem consideradas pela 
TRANSMISSORA no desenvolvimento dos seus 
projetos para implantação das instalações, exceto 
quando disposto de forma diferente no Edital, 
incluindo este Anexo Técnico. 
 
8.1. RELATÓRIOS DE ESTUDOS DE 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
(...) 
8.1.3.CARACTERÍSTICAS DOS 

Este lote especificamente possui 
elevados custos patrimoniais, 
oriundos das zonas periurbanas 
de Campo Largo e Ponta 
Grossa, região de silvicultura no 
entorno de Ponta Grossa (polo 
madeireiro do Paraná), e 
agricultura mecanizada de alta 
produtividades. A realização de 
estudos de custos fundiários, em 
relatório específico, proporciona 
maior acerto no orçamento. 
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EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES 
EXISTENTES (RELATÓRIOS R4) 
4. CUSTOS FUNDIÁRIOS (RELATÓRIOS R5) 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Novo Item 

Anexo 6-01 – Lote 01 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Para a implementação dos trechos de linhas de 
transmissão entre os pontos de seccionamento 
da LT 500kV Teresina II – Sobral III CS e das 2 
entradas de linha em 500kV correspondentes na 
SE Tianguá II, a TRANSMISSORA deverá 
observar os requisitos descritos neste anexo e, 
adicionalmente, as normas e padrões técnicos 
da concessionária responsável pela linha de 
transmissão, de modo que a implementação 
dessas obras não acarrete em limitações nas 
condições operativas das linhas de transmissão 
seccionadas, nem acarrete limitações nos 
sistemas de proteção, telecomunicação e 
teleproteção que estejam operando na linha de 
transmissão a ser seccionada. 
A TRANSMISSORA deverá fornecer à 
concessionária da linha, antes do início do 
primeiro ensaio, uma lista, com o cronograma de 
todos os ensaios a serem realizados, sendo 
necessária a realização dos ensaios requeridos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT. Para os casos em que a ABNT não for 
aplicável, deve-se realizar os ensaios requeridos 
pelas Normas Técnicas Internacionais 
mencionadas no Anexo 6. Deve ser emitido um 
certificado para cada ensaio. Os ensaios de 
rotina deverão ser executados em todos os 

O seccionamento de linhas de 
transmissão faz parte do escopo 
do Lote 01, deve-se incluir nas 
Características e Requisitos 
Técnicos Específicos, o item 1.3 
REQUISITOS TÉCNICOS NO 
CASO DE SECCIONAMENTO 
DE LINHA DE TRANSMISSÃO 
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painéis incluídos no fornecimento. 
O comissionamento das instalações será 
realizado em conjunto pela TRANSMISSORA e 
pela concessionária da linha. 
A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários para as modificações 
nas entradas de linha da linha de transmissão 
seccionada, localizadas nas subestações 
Teresina II e Sobral III e transferi-los para a 
Sistema de Transmissão Nordeste S.A. (STN), 
que é a concessionária da linha, a qual será a 
responsável pela sua implementação, devendo 
estes equipamentos serem entregues nos locais 
onde serão instalados. 
Para os equipamentos associados aos trechos 
de linhas de transmissão, a TRANSMISSORA 
deverá fornecer à concessionária da linha peças 
sobressalentes em quantidade suficiente, que 
viabilizem a disponibilidade requerida para o 
sistema e que compreendam os equipamentos 
necessários para substituição de uma fase 
completa do módulo de Entrada de Linha (polo 
de disjuntor, chave seccionadora, transformador 
de potencial, transformador de corrente e para-
raios). 
A TRANSMISSORA será responsável pelo 
fornecimento para concessionária da linha de 
todas as ferramentas e acessórios necessários 
para o comissionamento, operação e 
manutenção dos equipamentos transferidos. 
A TRANSMISSORA deverá prover treinamento 
adequado abrangendo os equipamentos 
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fornecidos para as entradas de linha, caso esses 
equipamentos sejam diferentes dos utilizados 
pela concessionária da linha na referida linha de 
transmissão. 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1-3- Atividades de 
responsabilidade da transmissora 
vencedora da licitação em empreendimentos 
que não 
integrarão a concessão 
(página06) 
 
“Teresina 
II  

Aquisição dos equipamentos  
necessários para as eventuais  
modificações na entrada da  
LT 500 kV Teresina II - Sobral III 
C2, a ser seccionada na  
SE Tianguá II  

Sobral III  Aquisição dos equipamentos  
necessários para as eventuais  
modificações na entrada da  
LT 500 kV Teresina II - Sobral III 
C2, a ser seccionada na  
SE Tianguá II.“ 

 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – Tabela 1-3- Atividades de 
responsabilidade da transmissora vencedora 
da licitação em empreendimentos que não 
integrarão a concessão 
(página06) 
 
“Teresina II  Aquisição dos equipamentos 

necessários tais como: Sistemas 
de proteção e de 
telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de 
controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de 
isoladores, bobinas de bloqueio, 
suportes dos equipamentos,  para 
as eventuais modificações na 
entrada da LT 500 kV Teresina II - 
Sobral III C2, a ser seccionada na 
SE Tianguá II  

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 
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Sobral III  Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas 
de proteção e de 
telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de 
controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de 
isoladores, bobinas de bloqueio, 
suportes dos equipamentos, para 
as eventuais modificações na 
entrada da LT 500 kV Teresina II - 
Sobral III C2, a ser seccionada na 
SE Tianguá II  

 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
 
“A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários para as 
modificações nas entradas de linha da linha de 
transmissão seccionada, localizadas nas 
subestações Teresina II e Sobral III e transferi-
los para a Sistema de Transmissão Nordeste 
S.A. (STN), que é a concessionária da linha, a 
qual será a responsável pela sua 
implementação, devendo estes equipamentos 
serem entregues nos locais onde serão 
instalados.  
 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
(página07) 
 
A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos,  para as 
modificações nas entradas de linha da linha de 
transmissão seccionada, localizadas nas 
subestações Teresina II e Sobral III e transferi-
los para a Sistema de Transmissão Nordeste 
S.A. (STN), que é a concessionária da linha, a 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 
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qual será a responsável pela sua 
implementação, devendo estes equipamentos 
serem entregues nos locais onde serão 
instalados.  

Anexo 6-02 – Lote 02, 05 e 10 – 
Características e Requisitos Técnicos 
Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
 
Para os equipamentos associados aos trechos 
de linhas de transmissão, a TRANSMISSORA 
deverá fornecer à concessionária da linha 
peças sobressalentes em quantidade suficiente, 
que viabilizem a disponibilidade requerida para 
o sistema e que compreendam os 
equipamentos necessários para substituição de 
uma fase completa do módulo de Entrada de 
Linha (polo de disjuntor, chave seccionadora, 
transformador de potencial, transformador de 
corrente e para-raios).  
A TRANSMISSORA será responsável pelo 
fornecimento para concessionária da linha de 
todas as ferramentas e acessórios necessários 
para o comissionamento, operação e 
manutenção dos equipamentos transferidos.  
A TRANSMISSORA deverá prover treinamento 
adequado abrangendo os equipamentos 
fornecidos para as entradas de linha, caso 
esses equipamentos sejam diferentes dos 
utilizados pela concessionária da linha na 

Anexo 6-02 – Lote 02, 05 e 10 – 
Características e Requisitos Técnicos 
Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
 
Para os equipamentos associados aos trechos 
de linhas de transmissão, a TRANSMISSORA 
deverá fornecer à concessionária da linha peças 
sobressalentes em quantidade suficiente, que 
viabilizem a disponibilidade requerida para o 
sistema e que compreendam os equipamentos 
necessários para substituição de uma fase 
completa do módulo de Entrada de Linha (polo 
de disjuntor, chave seccionadora, transformador 
de potencial, transformador de corrente e para-
raios e módulos/componentes dos sistemas 
supervisão, controle, proteção e 
telecomunicações/teleproteção.  
A TRANSMISSORA será responsável pelo 
fornecimento para concessionária da linha de 
todas as ferramentas e acessórios necessários 
para o comissionamento, operação e 
manutenção dos equipamentos transferidos.  
A TRANSMISSORA deverá prover treinamento 
adequado abrangendo os equipamentos 
fornecidos para as entradas de linha, caso esses 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos sobressalentes 
necessários para operação e 
manutenção das instalações 
transferidas, o novo texto visa 
detalhar os equipamentos 
necessários e assim evitar 
conflitos futuros entre as 
transmissoras. 
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referida linha de transmissão. equipamentos sejam diferentes dos utilizados 
pela concessionária da linha na referida linha de 
transmissão.” 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 2.3.2 – Tabela 2-3- RESISTÊNCIA DE 
SEQUÊNCIA POSITIVA DA LINHA POR 
UNIDADE DE COMPRIMENTO (Ω/KM)  
 

 
 

Anexo 6-02 – Lote 02 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 2.3.2 – Tabela 2-3- RESISTÊNCIA DE 
SEQUÊNCIA POSITIVA DA LINHA POR 
UNIDADE DE COMPRIMENTO (Ω/KM)  
 

 

 

A tabela 2-3 está numerada 
equivocadamente, faz-se 
necessário adequar numeração 
para 2-4. 

   

Anexo 6-04 – Lote 04 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 5.2 – Arranjo de barramentos e 
equipamentos das subestações 
 
 

Anexo 6-04 – Lote 04 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 5.2 – Arranjo de barramentos e 
equipamentos das subestações 
 
Faltou disponibilizar o diagrama unifilar 
simplificado de conexões de equipamentos na 
SE Gilbués II, destacando as instalações do 
Anexo Técnico Específico do lote 4. 

Como o item se trata da 
apresentação do arranjo de 
barramentos e equipamento das 
subestações, é necessário 
adicionar o diagrama unifilar da 
SE Gilbués II, possibilitando a 
analise. 

Anexo 6-05 – Lote 05 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3- Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de transmissão 
 
“Açu II 230 kV Aquisição dos 

equipamentos                     

Anexo 6-05 – Lote 05 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3- Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de transmissão 
 
Açu II 230 kV  Aquisição dos 
equipamentos necessários tais como: Sistemas 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 
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necessários para as 
modificações na 
Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Mossoró II – C1 para 
conexão na Subestação 
Açu III. 

Mossoró II 230 kV      Aquisição dos 
equipamentos necessários 
para as modificações na 
Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Mossoró II – C1 para 
conexão na Subestação 
Açu III. 

Açu II 230 kV             Aquisição dos 
equipamentos necessários 
para as modificações na 
Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Mossoró II – C2 para 
conexão na Subestação 
Açu III. 

Mossoró II 230 kV      Aquisição dos 
equipamentos necessários 
para as modificações na 

de proteção e de telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, cabos 
ópticos, barramentos, cadeias de isoladores, 
bobinas de bloqueio, suportes dos 
equipamentos,  para as modificações na Entrada 
de Linha 230 kV associada ao seccionamento da 
LT 230 kV Açu 
II – Mossoró II – C1 para conexão na 
Subestação Açu III. 
Mossoró II 230 kV Aquisição de equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 kV 
associada ao seccionamento da LT 230 kV Açu 
II – Mossoró II – C1 para conexão na 
Subestação Açu III. 
Açu II 230 kV Aquisição equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 kV 
associada ao seccionamento da LT 230 kV Açu 
II – Mossoró II – C2 para conexão na 
Subestação Açu III. 
Mossoró II 230 kV Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
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Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Mossoró II – C2 para 
conexão na Subestação 
Açu III. 

Açu II 230 kV             Aquisição dos 
equipamentos necessários 
para as modificações na 
Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Lagoa Nova II – C1 
para conexão na 
Subestação Açu III. 

Lagoa Nova II 230 kVAquisição dos 
equipamentos necessários 
para as modificações na 
Entrada de Linha 230 kV 
associada ao 
seccionamento da LT 230 
kV Açu 
II – Lagoa Nova II – C1 
para conexão na 
Subestação Açu III.” 

aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos,  para as 
modificações na 
Entrada de Linha 230 kV associada ao 
seccionamento da LT 230 kV Açu 
II – Mossoró II – C2 para conexão na 
Subestação Açu III. 
Açu II 230 kV Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 kV 
associada ao seccionamento da LT 230 kV Açu 
II – Lagoa Nova II – C1 para conexão na 
Subestação Açu III. 
Lagoa Nova II 230 Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 kV 
associada ao seccionamento da LT 230 kV Açu 
II – Lagoa Nova II – C1 para conexão na 
Subestação Açu III.”. 

Anexo 6-05 – Lote 05 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 

Anexo 6-05 – Lote 05 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
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TRANSMISSÃO 
 
“A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários para as 
modificações nas entradas de linha da linha de 
transmissão seccionada, localizadas nas 
subestações Açu II, Mossoró II e Lagoa Nova II 
e transferi-los para a CHESF e para a Sistema 
de Transmissão Nordeste S.A. (STN), que é a 
concessionária da linha, a qual será a 
responsável pela sua implementação, devendo 
estes equipamentos serem entregues nos 
locais onde serão instalados.” 

TRANSMISSÃO 
 
A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários tais como: Sistemas 
de proteção e de telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, cabos 
ópticos, barramentos, cadeias de isoladores, 
bobinas de bloqueio, suportes dos 
equipamentos,  para as modificações nas 
entradas de linha da linha de transmissão 
seccionada, localizadas nas subestações Açu II, 
Mossoró II e Lagoa Nova II e transferi-los para a 
CHESF e para a Sistema de Transmissão 
Nordeste S.A. (STN), que é a concessionária da 
linha, a qual será a responsável pela sua 
implementação, devendo estes equipamentos 
serem entregues nos locais onde serão 
instalados. 

texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 

Anexo 6-10 – Lote 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3-Informações Básicas  
 
“Pau Ferro Aquisição dos equipamentos 

necessários para as modificações 
na Entrada de Linha 230 kV da 
Subestação Pau Ferro. 

Coteminas  Aquisição dos equipamentos 
necessários  para as modificações 
na Entrada de Linha 230 kV da 
Subestação Coteminas”. 

 
 

Anexo 6-10 – Lote 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3-Informações Básicas  
 
Pau Ferro Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 
de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha  
230 kV da Subestação Pau Ferro. 
Coteminas  Aquisição dos equipamentos 
necessários tais como: Sistemas de proteção e 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 
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de telecomunicações/teleproteção, condutores 
aéreos, cabos de controle, cabos ópticos, 
barramentos, cadeias de isoladores, bobinas de 
bloqueio, suportes dos equipamentos, para as 
modificações na Entrada de Linha 230 kV da 
Subestação Coteminas 
 
. 

Anexo 6-10 – Lote 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
 
“A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários para as 
modificações nas entradas de linha das linhas 
de transmissão seccionadas, localizada nas 
subestações Pau Ferro e Coteminas e transferi-
los para a concessionária da linha, que será a 
responsável pela sua implementação, devendo 
estes equipamentos serem entregues nos 
locais onde serão instalados.” 

Anexo 6-10 – Lote 10 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.3 – REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO 
DE SECCIONAMENTO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO 
 
A TRANSMISSORA deverá adquirir os 
equipamentos necessários tais como: Sistemas 
de proteção e de telecomunicações/teleproteção, 
condutores aéreos, cabos de controle, cabos 
ópticos, barramentos, cadeias de isoladores, 
bobinas de bloqueio, suportes dos 
equipamentos, para as modificações nas 
entradas de linha das linhas de transmissão 
seccionadas, localizada nas subestações Pau 
Ferro e Coteminas e transferi-los para a 
concessionária da linha, que será a responsável 
pela sua implementação, devendo estes 
equipamentos serem entregues nos locais onde 
serão instalados 

Atualmente as proponentes não 
especificam adequadamente os 
equipamentos necessários para 
adequação das pontas, o novo 
texto visa detalhar os 
equipamentos necessários e 
assim evitar conflitos futuros 
entre as transmissoras. 

Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item1.2 – tabela 1.2.1- Obras de subestações 
 

Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item1.2 – tabela 1.2.1- Obras de subestações 
 

O diagrama unifilar representado 
pela figura 1.1 apresenta 3 bays 
de linha no setor de 69 kV. Deve-
se compatibilizar as informações 
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da Tabela 1.2.1 com o unifilar da 
figura 1.1, alterando para 230 kV, 
porque os bays de linha para SE 
Pau Ferro pertencem ao setor de 
230 kV. 
 
 

 
Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item1.2 – tabela 1.2.2- Atividades de 
responsabilidade da transmissora 
vencedora da licitação 
 

 
Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item1.2 – tabela 1.2.2- Atividades de 
responsabilidade da transmissora vencedora 
da licitação 
 

Deta 
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Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3- INSTALAÇÕES A 
SEREM TRANSFERIDAS DO CONSUMIDOR 
LIVRE PARA A TRANSMISSORA  
 

 
 

Anexo 6-11 – Lote 11 – Características e 
Requisitos Técnicos Específicos  
Item 1.2 – tabela 1.2.3- INSTALAÇÕES A 
SEREM TRANSFERIDAS DO CONSUMIDOR 
LIVRE PARA A TRANSMISSORA  
 

 

Detalhado as observações para 
melhor entendimento do texto. 

EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2017-ANEEL 
 
1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
 
 

EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2017-ANEEL 
 
1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
(...) 
1.12. Os empreendimentos do Leilão nº 
02/2017-ANEEL listados a seguir serão 

A divulgação prévia dos lotes 
que serão licenciados pelo órgão 
federal competente mitiga o risco 
ambiental, proporcionando mais 
segurança para o leilão. 
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licenciados pelo órgão ambiental federal 
competente, nos termos do art. 3º do Decreto nº 
8.437/2015, de 22 de abril de 2015. 
 
Lote  Empreendimento UF 

 
 
DÚVIDAS CONCEITOS GERAIS  
 
Anexo 6 – Características e Requisitos Técnicos Gerais das Instalações de Transmissão Objeto do Leilão N°02/2017  

 
Item 10.4.1 Ente Subestações Adjacentes 
(a) Serviço de telefonia para comunicação de voz ponto a ponto (tipo direto, sem comutação telefônica) e apresentando, no mínimo, 
Classe B. 

(b) Serviço de telefonia para comunicação de voz, podendo ser discado via sistema de telefonia comutada e apresentando, no mínimo, 
Classe C. 

 
Pergunta: Qual a definição de Subestações Adjacentes? 


