
De: Arindam Chakraborty {अरिन्दम चक्रवर्ती} [mailto:arindam@powergridindia.com]  
Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2017 07:46 
Para: André Luiz Tiburtino da Silva (SEL) <tiburtino@aneel.gov.br> 
Assunto: Participação nos leilões de transmissão de Brasil agendada para ser realizada em 
dezembro (Participation in the Transmission Auctions of Brasil scheduled to be held in 
December) 
  

  
Prezado Senhor, 
  
Isto é para informar que "Power Grid Corporation of India Ltd", (A Government of India 
Company) é a maior concessionária de transmissão da Índia. 
  
Power Grid Corporation of India Ltd está disposta a participar nos próximos leilões de 

transmissão de Brasil a ser realizada no mês de dezembro. 
  
  
Você está convidado a nos informar o seguinte: 
  
1. Existe um padrão "Especificação Técnica" para a construção de Linhas de Transmissão e 
Subestações que está a ser seguido? Por favor, informe-nos sobre esta Especificação Técnica. 
  
2. Para novas subestações, não ANEEL fornecer a terra? 
  
3. Para novas linhas de transmissão, não ANEEL fornecer direito de passagem para o corredor 
da linha? É essencial para seguir a rota da linha dada no relatório para audiência pública? 
  
4. Existe algum mapa da zona de vento do Brasil para fins de projeto no domínio público? Se 
houver, então o seu endereço de website. 
  
5. Para capacidade financeira para implantação de capital para os lotes do leilão: É a 

capacidade financeira considerada para os presentes Lotes de Leilões ou tem efeito cumulativo 
de leilões passados? 
  
6. Já pedimos para a revisão de Liquidez Corrente para permitir-nos participar do leilão. Se as 
condições são revistos, por favor nos avise. 
  
7. Para a visita de várias equipes de POWERGRID para participação no leilão, que exigem 

algum tipo de autorização da ANEEL para obter VISA. 
  
  
Exigimos seu apoio para participação no leilão. 
  
  
Atenciosamente 
  
(Arindam Chakraborty) 
Adicional Gerente Geral, TBCB, CC, 
Power Grid Corporation of India Ltd. 
  
  
  
  
Dear Sir, 
  



This is to inform that "Power Grid Corporation of India Ltd", (A Government of India Company) 

is the largest Transmission Utility of India. 
  
Power Grid Corporation of India Ltd is willing to participate in the upcoming Transmission 

auctions of Brasil to be held in the month of December. 
  
  
You are requested to inform us the following : 
  
1. Is there a standard "Technical Specification" for construction of Transmission Lines and 
Substations that is to be followed? Please inform us about this Technical Specification. 
  
2. For new Substations, does ANEEL provide the land ? 
  
3. For new Transmission Lines, does ANEEL provide Right of Way for the corridor of the line ? Is 
it essential to follow the route of the line given in the report for public hearing ? 
  
4. Is there any wind zone map of Brasil for design purposes in the public domain ? If any, then 

its website address. 
  
5. For financial capability for equity deployment for the auction Lots : Is the financial capability 

considered for the present Lots of Auctions or does it have cumulative effect from past auctions 
? 
  
6. We have already requested for revision of Current Liquidity for enabling us participate in the 

auction. If the conditions are revised, please let us know. 
  
7. For visit of various teams of POWERGRID for participation in the auction, we require some 

kind of authorisation from ANEEL for getting VISA.  
  
  
We require your support for participation in the auction. 
  
  
With Regards 
  
(Arindam Chakraborty) 
Additional General Manager, TBCB, CC, 
Power Grid Corporation of India Ltd. 
 


