
 

 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 047 /2017 
 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO:              TRACTEBEL ENGINEERING LTDA 

 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
ATO REGULATÓRIO:            Edital do Leilão nº 02/2017-ANEEL, Minuta de Contrato de Concessão - Lote 01 e Anexos. 

 
 
 

EMENTA (Caso exista): Obter subsídios para o aprimoramento da minuta do Edital e 
respectivos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de serviço 
público de transmissão de energia elétrica, referente à construção, à operação e à 
manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da 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. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO 
JUSTIFICATIVA/ 

INSTITUIÇÃO 

4.7 A TRANSMISSORA deverá 
apresentar à ANEEL o projeto básico 
das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, vinculadas ao 
respectivo CONTRATO DE 
CONCESSÃO, conforme instruções 
das Diretrizes Para Elaboração de 
Projetos dos Anexos 6- 1 a 6- 11 e 
do Anexo 6 Geral deste Edital, em até 
180 (cento e oitenta) dias contados 
da data de assinatura do CONTRATO 
DE CONCESSÃO. 
 
4.8 A ANEEL manifestar-se-á, em até 
90 (noventa) dias contados da data 
do recebimento  dos 
respectivos projetos básicos das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
quanto à conformidade destes com as 
características e requisitos técnicos 
básicos das  INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO descritas nos Anexos 
6-1 a 6-11 e no Anexo 6 Geral. 
 
 
 4.8.1 O tempo transcorrido 
para que a TRANSMISSORA revise o 
projeto básico em função das não-
conformidades verificadas e 
apontadas pela ANEEL não poderá 
ser utilizado como argumento para 
justificar qualquer atraso na data 
prevista para entrada em operação 
comercial. 
 
 

4.7  A TRANSMISSORA deverá apresentar à ANEEL o projeto básico das INSTALAÇÕES  DE 
TRANSMISSÃO, vinculadas ao respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO,  conforme instruções 
das Diretrizes Para Elaboração de Projetos dos Anexos 6-1 a 6-11 e do Anexo 6 Geral deste Edital, 
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da  data de assinatura do CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 
 
4.8  A ANEEL manifestar-se-á, em até 90 (noventa) dias contados da data do recebimento dos 
respectivos projetos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, quanto à conformidade destes 
com as características e requisitos técnicos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
descritas nos Anexos 6-1 a 6-11 e no Anexo 6 Geral. 
 
4.9   A TRANSMISSORA deverá reapresentar à ANEEL a revisão e/ou complementação do 
projeto básico das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, em função das não conformidades 
verificadas e apontadas pela ANEEL, em até 30 (trinta) dias. 
 
4.10 A ANEEL manifestar-se-á, em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da revisão 
do Projeto Básico.  
 
4.11  Não havendo a aprovação no item 4.8 (quando da primeira análise), nem no item 4.10 
(quando da segunda análise), ou seja, em até 330 (trezentos e trinta) dias, os processos descritos 
nos itens 4.8 e 4.9 se repetem até a aprovação final, pela ANEEL, da conformidade das características 
técnicas do projeto básico das instalações de transmissão, proposto pela Transmissora, com as 
especificações e requisitos técnicos descritos no Anexo I do Contrato de Concessão.  
 
 4.11.1  O prazo previsto para a aprovação, pela ANEEL, da conformidade das características 
técnicas do projeto básico das instalações de transmissão, proposto pela Transmissora, com as 
especificações e requisitos técnicos descritos no Anexo I do Contrato de Concessão, é de até um 
ano. 
 
 4.11.2  O tempo transcorrido para que a TRANSMISSORA revise o projeto básico em função 
das não conformidades verificadas e apontadas pela ANEEL não poderá ser utilizado como 
argumento para justificar qualquer atraso na data prevista para entrada em operação comercial. 

Valorizar o evento 
Projeto Básico, pois a 
não obtenção da 
aprovação da 
conformidade das 
características 
técnicas do projeto 
básico das instalações 
de transmissão, 
proposto pela 
Transmissora, com as 
especificações e 
requisitos técnicos 
descritos no Anexo I do 
Contrato de 
Concessão é um 
indicativo que poderá 
haver atraso na 
conclusão do 
empreendimento. 
 
O Edital define apenas 
o primeiro prazo para a 
apresentação do 
Projeto do Projeto 
Básico e não definia 
um prazo para a 
conclusão do Projeto 
Básico. 
 
Estas proposições 
visam também criar 
condições mais 
favoráveis para a 
elaboração dos   
Projetos Executivos. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO 
JUSTIFICATIVA/ 

INSTITUIÇÃO 

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: 
 

Marco Percentual a 
ser executado 

Inicio das Obras 
Civis 

40% 

Início da Montagem 
Eletromecânica 

70% 

Inicio do 
Comissionamento 

85% 

Inicio da Operação 
Comercial 

100% 

 

 
 
 
 
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: 
 
 
 

Marco Percentual a ser 
executado 

Conclusão do Projeto 
Básico (N.1) 

15 ou 20 % 

Início das Obras Civis 40% 

Início da Montagem 
Eletromecânica 

70% 

Início do 
Comissionamento 

85% 

Início da Operação 
Comercial 

100% 

 
N.1: Será considerado concluído quando a ANEEL atestar a conformidade 
das características técnicas do Projeto Básico das instalações de 
transmissão, proposto pela Transmissora, com as especificações e 
requisitos técnicos descritos no Anexo I do Contrato de Concessão. 

Valorizar o item Projeto Básico, 
pois a não obtenção da aprovação 
da conformidade das 
características técnicas do projeto 
básico das instalações de 
transmissão, proposto pela 
Transmissora, com as 
especificações e requisitos 
técnicos descritos no Anexo I do 
Contrato de Concessão, dentro do 
prazo, é um indicativo que poderá 
haver atraso na conclusão do 
empreendimento. 
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TEXTO/ANEEL  
TEXTO/ 

INSTITUIÇÃO 
JUSTIFICATIVA/ INSTITUIÇÃO 

11.10 A garantia de fiel cumprimento poderá, após autorização da ANEEL, ser substituída 
por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de acordo com a 
fiscalização, foram alcançados os marcos a seguir descritos: 
 

Marco Porcentagem a liberar do 
montante inicial da 

garantia 

Inicio das Obras Civis 20% 

Início da Montagem Eletromecânica 30% 

Inicio do Comissionamento 70% 

 

 

  Exclusão desse item. 

 A inclusão desse item faria sentido se a Garantia 
de Fiel Cumprimento do Contrato fosse 
aumentada de 5 para 10 % do valor 
correspondente aos investimentos previstos pela 
ANEEL, para cada um dos LOTES integrantes do 
LEILÃO. 
 

 
 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/ INSTITUIÇÃO 
JUSTIFICATIVA/ 

INSTITUIÇÃO 

 
Anexos 6 – 01 a 11 

 

 
 

 
 
 

   Anexos 6 – 01 a 11 
 

 
 

Nº  Descrição das Etapas da 
Implantação 

1 Projeto Básico 

1.1 Entrega 

1.2 Conclusão (N.1) 

 
N.1: Será considerado concluído quando a ANEEL atestar a conformidade das 
características técnicas do Projeto Básico das instalações de transmissão, proposto 
pela Transmissora, com as especificações e requisitos técnicos descritos no Anexo I 
do Contrato de Concessão. 

  Valorizar o item Projeto Básico, 
pois a não obtenção da aprovação 
da conformidade das 
características técnicas do projeto 
básico das instalações de 
transmissão, proposto pela 
Transmissora, com as 
especificações e requisitos 
técnicos descritos no Anexo I do 
Contrato de Concessão, dentro do 
prazo, é um indicativo que poderá 
haver atraso na conclusão do 
empreendimento. 
 

 
 


