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MANUAL DE INSCRIÇÃO E APORTE DE GARANTIAS 

 
Este Manual tem como objetivo descrever o procedimento adotado para inscrição on-line e aporte de 
Garantias de Participação no LEILÃO. Maiores especificações sobre a aceitabilidade da INSCRIÇÃO constam 
do Edital. 

A INSCRIÇÃO no LEILÃO dar-se-á mediante preenchimento on-line de formulário eletrônico, via SISTEMA, 
cujo link será disponibilizado no SITE DA ANEEL juntamente ao Edital do LEILÃO. 

O SISTEMA de INSCRIÇÃO ficará disponível das 8 horas do dia 20/2/2017 até às 18 horas do dia 
21/2/2017. 

A INSCRIÇÃO somente será aceita se o e-mail de confirmação (ver passo-a-passo da INSCRIÇÃO a seguir) 
for encaminhado pela interessada até o horário-limite. Após esse prazo, as informações digitadas não serão 
armazenadas, nem aceitas pelo SISTEMA. 

O período de INSCRIÇÃO se encerra junto ao término do período para aporte de Garantias de Participação, 
isto é, o aporte de Garantias somente será aceito se concluído até o horário-limite. Ressalta-se, no entanto, 
que somente é possível realizar o aporte da Garantia de Participação de uma INSCRIÇÃO que já tenha 
sido confirmada. 

Desta forma, fica a critério do empreendedor a escolha, dentro do prazo disponível, do momento para realizar 
a INSCRIÇÃO e aporte de Garantias, mas alerta-se que o SISTEMA de INSCRIÇÃO é programado para 
encerrar no horário-limite e, logo, o empreendedor deve atentar para o fato de que após a INSCRIÇÃO ainda 
é necessário concluir o aporte da garantia para que a VENDEDORA esteja apta a participar do LEILÃO. 

COMO OPERAR O SISTEMA DE INSCRIÇÃO 

Ao acessar o SISTEMA de INSCRIÇÃO, a interessada deverá, primeiramente, indicar a forma como 
participará do LEILÃO, se: 

- Isolada; ou 
- Reunida em Consórcio.  

 
Selecionada a forma de participação no LEILÃO, o SISTEMA disponibilizará para a interessada o formulário 
correspondente.  

A interessada deverá informar seus “Dados Gerais” e, principalmente, dois e-mails (um Geral e outro 
Alternativo) para os quais o SISTEMA vinculará a confirmação da INSCRIÇÃO.  

SEÇÃO 1 – DADOS GERAIS 

No caso de FIP, Entidade de Previdência Complementar e participantes estrangeiras, em atenção à 
obrigatoriedade constante do Edital, o SISTEMA apresentará um check box a ser selecionado, representando 
o ateste do Compromisso de Constituição de SPE, caso esses obtenham sucesso na negociação do LEILÃO, 
para fins da outorga.  
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Para o caso de participação isolada, ou consórcio, uma vez que não haja obrigatoriedade de constituição de 
SPE para fins da outorga, o check box aparecerá aberto para opção da interessada, que poderá declarar a 
constituição de uma SPE já no ato de INSCRIÇÃO. 

SEÇÃO 2 – REPRESENTANTES LEGAIS  

A interessada deverá prosseguir com sua INSCRIÇÃO, mediante o preenchimento de dados da empresa ou 
das empresas reunidas em consórcio sobre seus representantes legais. 

Deverá ser informada em campo próprio a participação percentual de cada consorciada. 

O SISTEMA solicitará os telefones e e-mails dos representantes legais, a título de arquivamento de 
informações para eventuais comunicações/diligências que a Comissão Especial de Licitação (CEL) necessite 
realizar durante o processo licitatório. Ressalta-se, no entanto, que as confirmações de INSCRIÇÃO serão 
enviadas apenas para os e-mails cadastrados na Seção “1 – DADOS GERAIS” da ficha de INSCRIÇÃO 
(Geral e Alternativo). 

PROSSEGUINDO COM A INSCRIÇÃO 

Ao preencher o formulário de INSCRIÇÃO, o SISTEMA indicará os campos obrigatórios, de modo que não 
será possível prosseguir com a INSCRIÇÃO caso o SISTEMA detecte preenchimento ausente. 

Ao final do preenchimento do formulário de INSCRIÇÃO, a interessada deverá digitar no campo 
disponibilizado o número verificador indicado na figura apresentada e selecionar o botão “Prosseguir”. 

VERIFICAÇÃO DOS DADOS 

O SISTEMA solicitará à interessada a conferência dos dados preenchidos: (i) caso a interessada verifique 
alguma necessidade de correção, poderá voltar à tela de preenchimento; ou (ii) caso seja verificado que seus 
dados foram informados corretamente, o usuário deverá optar pelo envio do formulário preenchido. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO 

O SISTEMA disponibilizará para a interessada uma “declaração de conhecimento e aceitação das regras do 
leilão” (cujo texto é apresentado para conhecimento no Anexo IV do Edital), que deverá ser lida e aceita. 
Caso contrário (não aceite), o SISTEMA não aceitará a INSCRIÇÃO e, dessa forma, não armazenará os 
dados preenchidos. 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E CÓDIGO LOCALIZADOR 

Ultrapassada as fases já descritas, o SISTEMA enviará para o e-mail Geral e para o e-mail Alternativo, 
informados na Seção 1 – DADOS GERAIS, uma mensagem contendo um Código Localizador e um link. 

A interessada deverá acessar o link constante da mensagem do SISTEMA para confirmar sua INSCRIÇÃO. 
Somente após confirmação por meio do link disponibilizado, a INSCRIÇÃO estará finalizada. 

Após envio da confirmação pela interessada, o SISTEMA enviará outra mensagem contendo o extrato da 
INSCRIÇÃO, inclusive o Código Localizador. A interessada deverá imprimir e guardar esse extrato, uma vez 
que o aporte da Garantia de Participação somente poderá ser efetuado mediante apresentação do Código 
Localizador. 
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Por essa razão, somente após a INSCRIÇÃO será possível realizar o aporte da respectiva Garantia de 
Participação. 

MODIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS A CONFIRMAÇÃO 

Até o limite do prazo de inscrição informado no CRONOGRAMA, é possível a modificação da INSCRIÇÃO, 
seja para retificação de dados incorretos, seja para a inclusão ou exclusão de consorciados; contudo, a 
modificação da forma de participação (isolada ou em consórcio) somente poderá ser feita mediante uma nova 
INSCRIÇÃO. Nesse caso, a interessada deverá reiniciar o procedimento de INSCRIÇÃO e guardar o Código 
Localizador da INSCRIÇÃO considerada correta, para a qual vinculará seu aporte de Garantia de 
Participação. 

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APORTE DE GARANTIAS DE PARTICIPAÇÃO  

As Garantias de Participação deverão ser entregues, pessoalmente, à Comissão Especial de Licitação, das 8 
horas do dia 20/2/2017 até às 18 horas do dia 21/2/2017, no seguinte endereço: 

SGAN Quadra 603 - Módulo J - 1º Andar - Sala 103 - Brasília/DF - CEP 70830-110 

Para as VENDEDORAS que participarem do LEILÃO em consórcio, a Garantia de Participação poderá estar 
em nome de uma ou mais consorciadas (tomadoras), vinculadas à respectiva inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ), e deverá indicar, explicitamente, o nome do consórcio e de todas as 
consorciadas com suas participações percentuais, conforme informado na INSCRIÇÃO. 

No caso de consórcio, será possível o aporte do montante total devido como Garantia de Participação, 
segregado entre as consorciadas. Neste caso, cada consorciada poderá optar por uma das modalidades de 
garantia, sem prejuízo da escolha das demais consorciadas por modalidade diversa. 

Para FIP que participar do LEILÃO como integrante de consórcio, a Garantia de Participação deverá estar em 
nome do Administrador do Fundo (tomador) e indicar, explicitamente, o nome do FIP. 

Devem ser observadas as condições de validade, vigência e renovação contidas no Edital. 

As VENDEDORAS que não mantiverem as Garantias nas condições definidas no Edital estarão sujeitas às 
penalidades previstas na Seção 17 do Edital nº 02/2016-ANEEL-2ª Etapa, além das devidas sanções 
administrativas e judiciais. 

Para o aporte da Garantia de Participação também deverá ser informado o Código Localizador da 
INSCRIÇÃO. 

MODALIDADES DE GARANTIA 

As Garantias de Participação poderão ser prestadas nas seguintes modalidades: 

1. Caução em dinheiro; 

2. Seguro Garantia;  

3. Fiança Bancária. 
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CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS SEGUNDO A MODALIDADE DE GARANTIA 

1. No caso de CAUÇÃO EM DINHEIRO 

 Deverá ser apresentada como comprovante da garantia a via do beneficiário do recibo de 
Caução.  

 Por força do Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em seu artigo 82 e no Decreto-Lei 
nº. 1.737, de 20 de dezembro de 1979, o aporte deverá ser efetuado em agência da Caixa 
Econômica Federal, definida pela própria VENDEDORA. 

 O comprovante da caução em dinheiro deverá ser apresentado à CEL, nas dependências da 
ANEEL, na data indicada no CRONOGRAMA. A aceitação da comprovação do depósito será 
feita pela CEL. 

 

2. No caso de FIANÇA BANCÁRIA 

 Deverão ser apresentados os documentos comprobatórios da condição de representante(s) 
legal(is) do Fiador: 

a) Estatuto Social;  
b) Ata de Eleição de Diretoria;  
c) Procuração;  
d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG). 

 Serão aceitas Cartas de Fiança Bancária emitidas em favor da AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL e tendo como afiançadas as VENDEDORAS. Essas cartas 
deverão ser emitidas por bancos comerciais, bancos de investimento ou bancos múltiplos 
que estão sob a supervisão do Banco Central do Brasil, os quais deverão estar classificados 
entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala de rating de longo prazo 
de uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poors. 

 Se a VENDEDORA não for individual (Consórcio), será aceita Carta de Fiança em favor da 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL e tendo como afiançados o 
Consórcio, uma para cada Lote que se pretende participar. No corpo da Carta de Fiança 
deverá ser nominado individualmente cada integrante. 

 As Cartas de Fiança deverão ser emitidas em moeda corrente nacional. 

 As instituições fiadoras deverão observar, especialmente, as vedações consubstanciadas no 
Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil – MNI, quanto aos limites de 
endividamento e diversificação do risco. 

O depósito de Carta de Fiança será feito mediante a seguinte rotina: 

 A VENDEDORA solicitará à instituição de sua preferência, a emissão de Carta de Fiança; 
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 As VENDEDORAS entregarão à ANEEL a via original da Fiança Bancária, que deverá ter a 
firma do fiador reconhecida, acompanhada do instrumento societário que elegeu os 
administradores, do estatuto e da procuração do fiador ou documentos comprobatórios 
equivalentes;  

 A ANEEL verificará se a documentação está correta e adequada e procederá à validação do 
depósito. 

 A Carta Fiança deverá ser emitida de acordo com o modelo “Anexo A”. 

3. No caso de SEGURO GARANTIA 

 Serão aceitas apólices eletrônicas com certificado digital e convencionais de Seguro Garantia 
emitidas por seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
a operarem como especializadas em Seguro Garantia, em favor das VENDEDORAS, tendo a 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL como beneficiária na apólice. 

 As apólices de Seguro Garantia devem ser emitidas em moeda corrente nacional. 

 O Seguro Garantia deverá estar em conformidade com a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de 
setembro de 2013. 

 Deverão acompanhar as apólices de Seguro Garantia os documentos comprobatórios da 
condição de representante(s) legal(is) do segurador, tais como, mas não se limitando aos 
seguintes documentos: 

a) Estatuto Social;  
b) Ata de Eleição de Diretoria;  
c) Procuração;  
d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).  

 
 Se a VENDEDORA não for individual (Consórcio), será aceito Seguro Garantia em favor da 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL e tendo como tomador o 
Consórcio. No objeto do Seguro Garantia deverá ser nominado individualmente cada 
integrante. 

 A forma e o conceito da apólice de Seguro Garantia deverão observar as condições vigentes 
estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao 
Ministério da Fazenda.  

 Além dos documentos especificados acima, deverá acompanhar a apólice de Seguro 
Garantia o resseguro efetuado por empresa autorizada pela SUSEP. 

 A empresa resseguradora deverá, necessariamente, ser de grupo econômico diverso da 
emitente do Seguro Garantia. 

 Com exceção ao resseguro efetuado pelo IRB – Brasil Resseguros S.A., deverá acompanhar 
a declaração de resseguro, com firma reconhecida, os documentos comprobatórios da 
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condição de representante(s) legal(is) do ressegurador, tais como, mas não se limitando aos 
seguintes documentos: 

a) Estatuto Social;  
b) Ata de Eleição de Diretoria;  
c) Procuração; 
d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG). 

 
 O resseguro efetuado pelo IRB – Brasil Resseguros S.A. deverá estar acompanhado da 

cópia do formulário ISCAR enviado à IRB Brasil Resseguros S.A., dando suporte de 
resseguro à operação ou cópia da carta GERIF da IRB Brasil Resseguros S.A., bem como da 
comprovação de “aceite” de resseguro do IRB para o risco. 

O depósito de Seguro Garantia será feito mediante a seguinte rotina: 

a) As VENDEDORAS solicitarão à instituição de sua preferência a emissão de apólice 
de Seguro Garantia; 
 

b) As VENDEDORAS entregarão à ANEEL a via original ou digital das apólices de 
Seguro Garantia, juntamente com o comprovante de quitação do prêmio em 
agência bancária – independentemente de seu vencimento – e comprovação de 
emissão de resseguro. 

 
c) A ANEEL verificará se a documentação está correta e procederá à validação 

garantia. 
 

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA GARANTIA 

A Comissão Especial de Licitação emitirá recibo referente à entrega, contudo os documentos entregues 
permanecerão sujeitos à avaliação dessa Comissão, que, posteriormente, atestará a regularidade de tais 
documentos. 

LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS 
As Garantias para participar do Leilão serão devolvidas nas condições estabelecidas no item 8.11 do Edital. 

EXECUÇÃO DAS GARANTIAS 

As Garantias para participar do Leilão serão executadas por determinação expressa da ANEEL nas hipóteses 
do item 8.13 do Edital. 

DÚVIDAS SOBRE O PRESENTE MANUAL 

Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail master.cel@aneel.gov.br,ou diretamente à 
Comissão Especial de Licitação, pelos telefones: 2192-8006 ou 2192-8751. 

Salienta-se que não serão fornecidos dados de INSCRIÇÕES apartados do SISTEMA. 
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ANEXO A: FIANÇA BANCÁRIA 

 

LEILÃO nº 02/2016-ANEEL-2ª Etapa 

À 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL  
CNPJ - 02.270.669/0001-29 
SGAN 603 módulo J  

Brasília – DF  

CEP: 70830-110 

REFERÊNCIA:  
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA Nº [●] (“CARTA DE FIANÇA”) – LOTE [●] NO VALOR DE R$ [●] ([●] 
REAIS) 
EDITAL DO LEILÃO Nº 02/2016/ANEEL - 2ª ETAPA- AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA 
ASSOCIADA DE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS, PARA ATENDIMENTO A 
MERCADOS DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO NORTE. 
 
1 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob nº [●] (“Banco 

Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a ANEEL  como fiador 
solidário da [●], com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] (“Afiançada”), com expressa 
renúncia dos direitos previstos nos artigos nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e artigo 595 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Afiançada no 
procedimento licitatório descrito no Edital do Leilão nº 02/2016, da ANEEL, cujos termos, disposições e 
condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 

2 Obriga-se o Banco Fiador a pagar à ANEEL o valor total de R$ [●] ([●] reais) (“Fiança”) no caso de a 
VENDEDORA descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a 
recusa em assinar contrato ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e 
no prazo estabelecidos no Edital. 

3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos prejuízos causados 
pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando a multas aplicadas pela ANEEL relacionadas ao 
certame, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes prejuízos quando lhe forem 
exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco 
Fiador, da notificação escrita encaminhada pela ANEEL. 

4 O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada para o 
fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante a ANEEL nos termos desta Carta 
de Fiança. 
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5 Na hipótese da ANEEL ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere 
a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, 
judiciais ou extrajudiciais. 

1. A Fiança vigorará pelo prazo de [●]([●]) dias, conforme as condições mencionadas no Edital. 

6 Declara o Banco Fiador que:  

6.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente os 
regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da 
Legislação Bancária aplicável;  

6.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu nome e em sua 
responsabilidade; e  

6.3 seu capital social é de R$ [●]([●]), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir 
cartas de fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no montante de R$ [●]([●]), 
encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

7 Este Banco obriga-se, antes de considerar vencida a presente fiança, a obter ANEEL, a confirmação da 
liberação da VENDEDORA em relação às obrigações ora garantidas. O foro para toda e qualquer ação 
ou execução desta Carta de Fiança será, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado, o do Distrito Federal. 

8 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os significados 
a eles atribuídos no Edital. 

 
Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(s), com firma(s) reconhecida(s). 

[Nome do(s) representante(s) legal(is)] 
 

Testemunhas: 

  

Nome: 
R.G.: 

Nome: 
R.G.: 

 
 


