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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 01 
LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL 

 
A Comissão Especial de Licitação torna públicas as seguintes retificações na minuta Edital e no 

Anexo III – Modelo de CCESI: 

 

Edital 

 

onde se lê: 

 “1.4 A contratação decorrente deste LEILÃO será objeto de Contrato de Comercialização de Energia 
Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESI), com prazos de suprimento e de vigência, por COMPRADORA e 
LOTE, conforme o quadro a seguir: 

COMPRADORA GRUPO/LOTE 

Prazos do CCESI (meses) 

Suprimento 
Implantação 
das Usinas 

Vigência 

Eletrobras 
Distribuição 
Amazonas 

A/I 180 6 186 

A/II 180 6 186 

A/III 180 6 186 

CELPA* Único Até 60 6 Até 66 

* Para as localidades com previsão de interligação ao sistema da Distribuidora, o prazo de suprimento 
será de 24 meses, prorrogável por até igual período. Para as demais localidades do Lote Único da 
CELPA, o prazo de suprimento será de 60 meses, prorrogável por mais doze meses. 

[...]” 

 

leia-se: 

“1.4 A contratação decorrente deste LEILÃO será objeto de Contrato de Comercialização de Energia 
Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESI), com prazos de suprimento e de vigência, por COMPRADORA e 
LOTE, conforme o quadro a seguir: 

COMPRADORA GRUPO/LOTE 

Prazos do CCESI (meses) 

Suprimento 
Implantação 
das Usinas 

Vigência 

Eletrobras 
Distribuição 
Amazonas 

A/I 180 12** 192 

A/II 180 12** 192 

A/III 180 12** 192 

CELPA* Único Até 60 6 Até 66 



Fl. 2 do Comunicado Relevante nº 01 do Edital de Leilão nº 12/2015-ANEEL 
 
 

* Para as localidades com previsão de interligação ao sistema da Distribuidora, o prazo de suprimento 
será de 24 meses, prorrogável por até igual período. Para as demais localidades do Lote Único da 
CELPA, o prazo de suprimento será de 60 meses, prorrogável por mais doze meses. 

** Prazo de implantação conforme o item 4.2.6 do Parecer nº EPE-DEE-PT-029/2014-r0, de 
14/02/2014, e o item 11, Quadro VII, do Projeto de Referência da Eletrobras Amazonas Energia, de 
fevereiro de 2014. 

[...]” 

 

Anexo III – Modelo de CCESI 

 

onde se lê: 

 

“4.3. O VENDEDOR será responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S), 
cabendo-lhe obter o licenciamento ambiental, construir, segurar e realizar todas as atividades correlatas, 
conforme ANEXO II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO, sendo vedada a subcontratação, total ou parcial, 
do objeto contratual, seja de obra, serviço ou fornecimento, em qualquer montante. 

[...]” 

 

leia-se: 

“4.3. O VENDEDOR será responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S), 
cabendo-lhe obter o licenciamento ambiental, construir, segurar e realizar todas as atividades correlatas, 
conforme ANEXO II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO, sendo vedada a subcontratação de atividades 
objeto de comprovação de qualificação técnica no âmbito do Leilão n. 02/2016-ANEEL. 

[...]” 

 
 

Brasília, 18 de fevereiro de 2016. 
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