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MINUTA DO EDITAL DO LEILÃO  
 
11.1 Para a assinatura do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a Garantia de Proposta deverá ser 
substituída pela Garantia de Fiel Cumprimento no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
investimento previsto pela ANEEL, conforme os 
valores discriminados a seguir, para cada um dos 
LOTES integrantes do LEILÃO:   

MINUTA DO EDITAL DO LEILÃO  
 
11.1 Para a assinatura do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a Garantia de Proposta deverá 
ser substituída pela Garantia de Fiel 
Cumprimento no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do investimento previsto pela 
ANEEL, conforme os valores discriminados a 
seguir, para cada um dos LOTES integrantes do 
LEILÃO:   
 
INCLUSÃO:  
 
11.X O prazo para apresentação da garantia de 
fiel cumprimento e, consequentemente, a data 
de assinatura do contrato de concessão, poderá 
ser prorrogado, uma única vez, a critério da 
CEL, mediante solicitação e justificativa da 
adjudicatária, por até 60 dias, sem prejuízo da 
data de entrada em operação comercial 
estabelecida no Edital.  
 
11.X.1 Findado o prazo previsto no 
CRONOGRAMA, as demais 
PROPONENTES, sucessivamente e segundo a 
ordem crescente dos valores dos lances 
ofertados no LEILÃO serão convocadas para, 
desde já, manifestar o seu interesse.   

Necessidade de ajuste do texto da minuta do Edital do Leilão, 
a fim de que o documento reflita o previsto no voto do Diretor 
Relator, de 29 de agosto de 2017: 
 
“8. Relativamente ao Edital do Leilão 05/2016-ANEEL, 

foram propostas as seguintes inovações: 

 

(...)  

 

d) Estabelecimento no Edital de que o prazo para 
apresentação da garantia de fiel cumprimento e, 

consequentemente, a data de assinatura do contrato de 

concessão, poderá ser prorrogado, a critério da CEL, 

mediante solicitação e justificativa da adjudicatária, por até 
60 dias, sem prejuízo da data de entrada em operação 

comercial estabelecida no Edital.”  

 

Ademais, com o intuito de dar maior celeridade ao processo 
e de formalizar o procedimento para convocação da segunda 
colocada, foi inserido um parágrafo para regulamentar os 
casos de descumprimento do prazo previsto no cronograma 
para apresentação da garantia de fiel cumprimento.  

MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO  
 

MINUTA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO  
 
INCLUSÃO:  

A Cláusula Quinta, Nona Subcláusula dos contratos de 
concessão referentes ao Leilão nº 05/2016-ANEEL foi 
excluída sem motivação.  
 
Dessa forma, solicitamos que a referida previsão seja 
incorporada novamente à minuta do contrato de concessão, a 
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Cláusula Quinta, XX Subcláusula – O 
pagamento da RAP não será prejudicado caso, 
ocorrendo a antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, os 
correspondentes benefícios esperados e 
estimados não se concretizem por fatores não 
imputáveis à TRANSMISSORA, exceto 
quando tais fatores forem de responsabilidade 
de parte relacionada à TRANSMISSORA. 

 

fim de isentar a transmissora de responsabilidade no caso dos 
benefícios esperados e estimados da antecipação da entrada 
em operação comercial não se concretizem por fatores não 
imputáveis a ela.  

MINUTA DO ANEXO TÉCNICO E R’s 
 
Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

 
MINUTA DO ANEXO TÉCNICO 
 
Inclusão de escopo: SE Ponta Grossa - 01 
módulo de infraestrutura geral – BD4 – 230kV 
 

 
Entende-se que deve ser considerada a inclusão do texto uma 
vez que o pátio da subestação Ponta Grossa setor 230kV é 
nova. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

Inclusão de escopo: SE União da Vitória Norte 
- 01 módulo de infraestrutura geral – BD4 – 
138kV 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão do texto uma 
vez que o pátio da subestação União da Vitória Norte setor 
138kV é nova. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

Inclusão de escopo: SE Irati Norte - 01 módulo 
de infraestrutura geral – BD4 – 138kV 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão do texto uma 
vez que o pátio da subestação Irati Norte setor 138kV é nova. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

Confirmar o escopo: SE Irati Norte – 06 
módulos de entrada de linha – BD4 – 138kV 
 

O documento “UNIFILAR IRATI NORTE R00” parte 
integrante dos relatórios R4 indicam somente 2 linhas no 
setor 138kV (Imbituva e Irati). 
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Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

Inclusão de escopo: SE Guarapuava Oeste - 01 
módulo de infraestrutura geral – BD4 – 138kV 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão do texto uma 
vez que o pátio da subestação Guarapuava Oeste setor 138kV 
é nova. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 5 de 33 – Tabela 1.2.2 

Inclusão de escopo: SE Castro Norte - 01 
módulo de infraestrutura geral – BD4 – 138kV 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão do texto uma 
vez que o pátio da subestação Castro Norte setor 138kV é 
nova. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 6 de 33 – Tabela 1.2.3 

Esclarecimento dos pontos de secionamento da 
LT 230kV Areia – Ponta Grossa Norte 
 

Os 3 secionamentos deste trecho de linha serão radiais? Em 
caso negativo os quantitativos da tabela 1.2.4 encontram-se 
incompatíveis assim como os diagramas unifilares parte 
integrante dos relatórios R4´s.  

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 28 de 33 – Item 7.2 

Texto do edital:  “Fazem parte da rede de 
operação todos os equipamentos relacionados 
na Tabela 1.2.1, na Tabela 1.2.2 para tensão 
igual ou superior a 230 kV (...)” 

Com base no texto indicado no edital, os fornecimentos para 
o escopo de proteção e controle não deverão atender aos 
procedimentos de rede do ONS uma vez que este setor 138kV 
não está indicado como rede básica. Confirmar o 
entendimento. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-01 – Lote 01 
– vol III – Pág. 28 de 33 – Item 7.3 

Deverá ser considerada adequações nos 
sistemas de telecomunicações das 
extremidades das linhas a serem secionadas de 
forma a atender as versões vigentes dos 
procedimentos de rede do ONS? 

Não identificado no anexo técnica nenhuma indicação 
relacionada a este item. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-05 – Lote 05 
– vol III – Pág. 4 de 20 – Tabela 1.2.1 

Confirmar o escopo: SE Açu III– setor de 
230kV. 
 

O Pátio de 500kV encontra-se energizado e pertencente a 
Esperanza Transmissora, o escopo de módulo geral 
apresentado no escopo do setor de 500kV deveria ser do setor 
de 230kV que não foi construído.  
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Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-05 – Lote 05 
– vol III – Pág. 6 de 20 –Item 1.3 

Texto do Edital: “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) (...)” 

Adequar texto : “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 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAESA) (...)” 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-05 – Lote 05 
– vol III – Pág. 18 de 33 – Item 7.3 

Deverá ser considerada adequações nos 
sistemas de telecomunicações das 
extremidades das linhas a serem secionadas de 
forma a atender as versões vigentes dos 
procedimentos de rede do ONS? 

Não identificado no anexo técnica nenhuma indicação 
relacionada a este item. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6 – 
Especificações técnicas gerais– vol III – Pág. 35 de 
77 – Item 6.14.3 

Devem ser atendidas as determinações do item 
8.10.3 - Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Rede. 

Entende-se que em subestações que houverem implantação 
de 2 ou mais bancos de unidades transformadoras, os 
terciários de cada unidade poderão ser utilizadas como fontes 
de alimentação para os serviços auxiliares CA não sendo 
necessário a implantação de fonte externa. Confirma o 
entendimento. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-03 – Lote 03 
– Pág. 19 de 21 – Item 6.1 

Disponibilizar os relatórios de estudos de 
engenharia e planejamento R2, R3 e R4 desse 
lote. 

Não identificados no site da ANEEL e sem identificação na 
tabela do item 6.1.1. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-04 – Lote 
04– Vol. IV - Pág. 18 de 19 – Item 8.1 

Disponibilizar os relatórios de estudos de 
engenharia e planejamento R2, R3 e R4 desse 
lote. 

Não identificados no site da ANEEL e sem identificação na 
tabela do item 8.1.1. 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-05 – Lote 
05– Vol. III - Pág. 19 de 20 – Item 8.1 

Disponibilizar os relatórios de estudos de 
engenharia e planejamento R2, R3 e R4 desse 
lote. 

Não identificados no site da ANEEL e sem identificação na 
tabela do item 8.1.1. 
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Edital de Leilão nº02/2017 – R3 – Lote 02 – 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E 

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL R3 -ANEXO 4 – 

CADERNO DE MAPAS 

 

Inclusão de escopo: Trechos de LT em 500 kV 
entre o seccionamento da LT 500 kV Teresina 
II – Sobral III C2 e a SE Tianguá II, com 2 x 24 
km, CS 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das 
coordenadas do seccionamento no R3. 

Edital de Leilão nº02/2017 – R3 – Lote 05 – 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E 

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL R3 -ANEXO 4 – 

CADERNO DE MAPAS 

 

Inclusão de escopo: Ponto do Seccionamento 
da LT 230 kV Açu II - Mossoró II - C1, Ponto 
do Seccionamento da LT 230 kV Açu II - 
Mossoró II - C2 e Ponto do Seccionamento da 
LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II - C1 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das 
coordenadas do seccionamento no R3. 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-03 – Lote 03 
– vol III – Pág. 5 de 21 – Item 2 

Inclusão de escopo: LT 500 kV Xingu - Serra 
Pelada C1 e C2, CS, 2 x 443 km, LT 500 kV 
Serra Pelada - Miracema C1 e C2, CS, 2 x 415 
km e LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1, 
115 km 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das distâncias 
das Linhas do lote 3 para as linhas do Leilão ganho, 
anteriormente, pela Abengoa. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Relatórios R1,R2,R3 
e R4  

Inclusão de escopo: Disponibilizar os 
Relatórios R1,R2,R3 e R4 dos lotes 3, 4 e 5 

Os documentos disponibilizados não contemplam todas as 
informações necessárias para confecção dos estudos e faltam 
detalhes importantes, principalmente, no que tange as 
informações contempladas no R3.  

Edital de Leilão nº02/2017 – R3 – Lote 03 – 
RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E 
ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL R3  

Inclusão de escopo: LT 500 kV Xingu - Serra 
Pelada C1 e C2, CS, 2 x 443 km, LT 500 kV 
Serra Pelada - Miracema C1 e C2, CS, 2 x 415 
km e LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1, 
115 km 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das 
coordenadas do seccionamento no R3. 
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Edital de Leilão nº02/2017 – R3 – Lote 04 – 
RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E 
ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL R3 

Inclusão de escopo: LT 500 kV Miracema - 
Gilbués II C3, CS, 418 km e LT 500 kV 
Gilbués II - Barreiras II C2, CS, 311 km 
 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das 
coordenadas do seccionamento no R3. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexo 6-04 – Lote 04 Inclusão de escopo: LT 500 kV Miracema - 
Gilbués II C3, CS, 418 km 

Entende-se que deve ser considerada a inclusão das distâncias 
da LT 500 kV Miracema - Gilbués II C3, CS do lote 4 para 
os circuitos C1 e C2 do Leilão ganho, anteriormente, pela 
Abengoa. 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexos Técnicos dos 
lotes 1,2,5,9 e 10. 

Confirmar o escopo: Em relação a instalação do 
OPGW para os trechos seccionados. 
 

Entende-se que dever ser informado da maneira clara como 
será a configuração dos cabos OPGW para os trechos que 
surgirão a partir dos secionamentos criados nos lotes 1,2,5,9 
e 10. 
 
 

Edital de Leilão nº02/2017 – Anexos Técnicos dos 
lotes 1,2,5,9 e 10. 

Confirmar o escopo: Em relação a instalação do 
OPGW para os trechos seccionados. 
 

Entende-se que dever ser informado da maneira clara como 
será a configuração dos cabos OPGW para os trechos que 
surgirão a partir dos secionamentos criados nos lotes 1,2,5,9 
e 10. 
 
 

 


