
 

48577.0012272016-00 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 06 
LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL 

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA ASSOCIADA DE AGENTE VENDEDOR NOS 
SISTEMAS ISOLADOS, PARA ATENDIMENTO A MERCADOS DE CONCESSIONÁRIAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO NORTE (Eletrobras Distribuição Amazonas e CELPA) 
 

 

A Comissão Especial de Licitação torna público: 

 

1) o novo cronograma do Leilão para os Lotes A/I, A/II e A/III da Eletrobras Distribuição Amazonas, nos 
termos do Anexo 1 deste Comunicado. Em face das novas datas de inscrição e da sessão pública de 
realização do Leilão, ficam reabertos os períodos de solicitação de agendamento de visita técnica (06 a 
08/04/2016) e de realização de visitas técnicas (11 a 29/04/2016); 

 

2) que está disponível no site do Leilão nova Planilha de Cálculo e Verificação da Consistência dos PREÇOS 
de REFERÊNCIA ofertados para o Lote Único e por Usina (ANEXO IX), relativo à CELPA, contemplando a 
atualização dos valores dos combustíveis, da alíquota de ICMS adotada no Estado do Pará e da fórmula de 
cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA; 

 

3) que, devido à alteração da formulação algébrica constante do item 3.2.4.1.1 do Edital, conforme o item 3 
do Comunicado Relevante nº 05, o Anexo VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE 
NÃO INTERESSE foi retificado, nos termos do Anexo 2 deste Comunicado Relevante. Também, a Cláusula 
7.3 do Anexo III – Modelo de CCESI foi alterada, passando a ter a seguinte redação: 

 

[...] 

7.3 A partir da DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA, o valor da RECEITA 
DE VENDA será calculado de acordo com a formulação algébrica a seguir: 

 
 

Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em R$, apurada no mês “m”; 

PRFi,m: Parcela da RECEITA FIXA da USINA “i, expressa em R$, cujo valor aplicado ao mês “m” 
representa um duodécimo da RECEITA FIXA; 

Ei,m: Montante de ENERGIA associada à geração efetivamente verificada da USINA “i”, no mês 
“m”, expresso em MWh; 

 FCi: FATOR DE CONVERSÃO da USINA “i”, com quatro casas decimais em L/MWh, destinado 
a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o 
consumo específico dos equipamentos de geração, que permanecerá invariável por toda a 
vigência do CONTRATO conforme valor declarado no cálculo do Preço de Referência 
(Pref) utilizado durante o LEILÃO; 
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Fl. 2 do Comunicado Relevante nº 06 

 

 

Pi,m: PREÇO MÉDIO do .............................[combustível declarado no LEILÃO] ponderado 
praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada a USINA “i”, em 
R$/L, conforme o fator “FC”, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), referente ao mês “m”; 

Pi,bio_m : PREÇO MÉDIO do biodiesel, obtido a partir dos resultados dos leilões de aquisição de 
biodiesel, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) na região onde está localizada a USINA “i”, em R$/L, conforme o fator “FC”, 
referente ao mês “m”; 

x : Percentual de óleo diesel na composição do óleo diesel tipo “S-500” após a adição de 
biodiesel, nos termos da Lei nº 13.033/2014; 

Pi,log_A: Parcela da logística de suprimento do combustível da USINA “i”, em R$/L, conforme o 
fator “FC”, destinada a apropriar os custos da logística de suprimento do combustível, 
referente ao ano “A”; 

P i,trib_m : Parcela de tributos do combustível da USINA “i”, em R$/L, conforme o fator “FC”, 
destinada a apropriar os custos com os tributos incidentes sobre o combustível, referente 
ao mês “m”; 

CVU i,O&M_m: CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO da USINA “i”, em R$/MWh, destinado a apropriar os 
custos variáveis, referente ao mês “m”. 

[...] 

 

4) o modelo de ato de outorga para usina fotovoltaica, nos termos do Anexo 3 deste Comunicado; 

 

5) as seguintes retificações na minuta Edital e no Anexo III – Modelo de CCESI: 

 
Edital 

 
onde se lê: 

 
“2.1.1.9 É facultada a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelo(s) consórcio(s) que 
se sagrar(em) vencedor(es) do LEILÃO, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis após a 
homologação do resultado e adjudicação do objeto do certame, observadas as condições previstas 
no item 3.8 deste Edital. 
[...]” 

  
leia-se: 

“2.1.1.9 É facultada a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelo(s) consórcio(s) que 
se sagrar(em) vencedor(es) do LEILÃO, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após a homologação do 
resultado e adjudicação do objeto do certame, observadas as condições previstas no item 3.8 deste 
Edital. 
[...]” 

 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EE2F9AE70036271E CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA



 
Fl. 3 do Comunicado Relevante nº 06 

 

Anexo III – Modelo de CCESI 

 

onde se lê: 

 
“5.8 [...] 

Eref i,m: Energia de referência da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h: média 
das quatro últimas medições válidas (sem a ocorrência de indisponibilidade) de energia elétrica 
fornecida pelo VENDEDOR, no mesmo dia da semana e horário em que ocorreu a indisponibilidade, 
sendo que no primeiro mês de operação da usina serão consideradas as curvas de carga estimadas 
pelo COMPRADOR; 

Ever i, m: Energia média verificada da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h:, 
fornecida pelo VENDEDOR, durante a indisponibilidade. 

[...]” 

 
leia-se: 

“5.8 [...] 

Eref i,h: Energia de referência da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h: média 
das quatro últimas medições válidas (sem a ocorrência de indisponibilidade) de energia elétrica 
fornecida pelo VENDEDOR, no mesmo dia da semana e horário em que ocorreu a indisponibilidade, 
sendo que no primeiro mês de operação da usina serão consideradas as curvas de carga estimadas 
pelo COMPRADOR; 

Ever i, h: Energia média verificada da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h:, 
fornecida pelo VENDEDOR, durante a indisponibilidade. 

[...]” 

 

Brasília, 4 de abril de 2016. 

 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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Anexo 1 do Comunicado Relevante nº 06 
 

ANEXO I – CRONOGRAMAS DE EVENTOS 

 
COMPRADORA: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS 

 

EVENTO DATA 

[...] 
 

Publicação sobre a Habilitação Técnica de Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência 03/05/2016 

Inscrição das empresas interessadas em participar do Leilão: Horário (de Brasília): das 08h00min 
(05/05/2016) até às 18h00min (06/05/2016). O Aporte de Garantia de Participação deverá ser entregue na 
sede da ANEEL 

05 e 06/05/2016 

Sessão Pública de Realização do Leilão 11/05/2016 

Devolução das Garantias de Participação às PROPONENTES que não se sagraram vencedoras do Leilão 18/05/2016 

Entrega dos documentos de habilitação na sede da ANEEL 25/05/2016 

Previsão para publicação do Resultado da Habilitação 03/06/2016 

Prazo para interposição de Recurso: 5 dias úteis após a publicação do Resultado da Habilitação 10/06/2016 

Prazo para Contrarrazões dos demais licitantes: 5 dias úteis da divulgação do Recurso, se houver 17/06/2016 

Data prevista para publicação da Homologação do Resultado e Adjudicação do objeto do Leilão, bem 
como da outorga de autorização, pela Diretoria da ANEEL 

29/06/2016 

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso não haja constituição de SPE) 
 

14/07/2016 

Assinatura do CCESI (caso não haja constituição de SPE) 21/07/2016 

Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso não haja constituição de SPE 
 

21/07/2016 

Apresentação dos documentos de constituição de SPE, quando for o caso 27/07/2016 

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso haja constituição de SPE) 11/08/2016 

Assinatura do CCESI (caso haja constituição de SPE) 18/08/2016 

Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso haja constituição de SPE 19/08/2016 
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Anexo 2 do Comunicado Relevante nº 06 
 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE NÃO INTERESSE 

À Comissão Especial de Licitação - CEL 
LEILÃO No. 02/2016-ANEEL 
 
A PROPONENTE ______________________________________ declara que: 
 

 NÃO POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [identificar 
LOTE e respectivo COMPRADOR] DO REFERIDO LEILÃO. 
 

 POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [identificar 
LOTE e respectivo COMPRADOR], NOS TERMOS ABAIXO: 
 

1. O seu Preço de Referência (Pref) para o Lote [identificar LOTE e respectivo COMPRADOR] do Leilão 
n. 02/2016-ANEEL, no valor de ***,** R$/MWh, é composto das parcelas abaixo discriminadas, 
extraídas do Quadro 2, cujos valores foram calculados a partir das informações detalhadas por Usina 
e constantes do Quadro 1:  
 

(i) Receita Anual Fixa (RAF) no valor de R$ ***,**/ano; 
 
(ii) Custo variável de operação e manutenção (CO&M) no valor de ***,** R$/MWh; 

 
(iii) Fator de conversão médio (im) no valor de **,**** litro/MWh (ou MMBTU/MWh no caso de 

gás natural), com quatro casas decimais; 
(SOMENTE PARA ÓLEO DIESEL) 

(iv) Parcela de logística de suprimento do combustível (Plog), no valor de ***,** R$/litro  
(SOMENTE PARA GÁS NATURAL) 

(iv) Preço do gás natural (Pg), no valor de ***,** R$MMBTU  
 

Quadro 1 – Componentes do Preço de Referência por Localidade/Usina do Lote [identificar LOTE e 
respectivo COMPRADOR] 

Localidade/Usina 
Potência 

(MW) 
E 

(MWh/Ano) 
RAF (R$/ano) 

i (FCi) 
(L/MWh ou 

MMBTU/MWh) 

CVUO&M 
(R$/MWh) 

Plog 
(R$/L) ou  

Pg 

(R$/MMB
TU) 

 

Usina A       

Usina B       

Usina C       

............       

Usina N       

Total Geral    - - - 

 
Quadro 2 – Componentes do Preço de Referência para o Lote [identificar LOTE e respectivo 

COMPRADOR]  

RAF E CVUO&M - LOTE i m Pm Pbio Plog - LOTE Ptrib Pg 
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(R$/ano) (MWh/ano) (R$/MWh) 

(L/MWh 
ou 

MMBTU/
MWh) 

(R$/L) (R$/L) (R$/L) (R$/L) (R$/MMBTU) 

        

 

(i) Os valores de “i”, “im”,“Pm”, “Pbio”,“Plog”e “Ptrib” devem ter quatro casas decimais; 

(ii) A Receita Anual Fixa do Lote (“RAF”) deve ser calculada pela soma das Receitas Anuais Fixas 
das usinas, conforme segue: 

 RAF = (RAF1 + RAF2 +...+ RAFn.), para as localidades de 1 a n. 

(iii) O Fator de Conversão médio do Lote “im” deve ser calculado pela média ponderada dos 
Fatores de Conversão das usinas “i” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: 

im = (i1 · E1+...+in · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n. 

(iv) O Custo variável de operação e manutenção do Lote “CVUO&M - LOTE” deve ser calculado pela 
média ponderada dos Custos variáveis de operação e manutenção das usinas “CVUO&M” por 
sua Energia Anual “E”, conforme segue: 

CVUO&M - LOTE = (CVUO&M1 · E1+...+ CVUO&M n · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n. 

(v) A Parcela da logística de suprimento do combustível do Lote “PLog - LOTE” deve ser calculada 
pela média ponderada das Parcelas da logística de suprimento do combustível das usinas 
“PLog” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: 

PLog - LOTE = (PLog1 · E1+...+ PLogn · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n. 

 
2. Os seguintes valores foram utilizados no cálculo de Pref, consoante o item 3.2.5 do Edital: 
 

(i) Pm = *,**** R$/L para o combustível [indicar o tipo de combustível]; 
(ii) Pbio = *,**** R$/L para o combustível [indicar o tipo de combustível]; 
(iii) PMPF = *,**** R$/L para óleo diesel (todos), no Estado de .............. ; 
(iv) ICMS OD = Substituição tributária (Estado do Amazonas) ou 17% (Estado do Pará); 
(v) PIS = 1,65 %; 
(vi) COFINS = 7,6 %; 

 
3. A proposta apresentada tem validade pelo prazo de 180 dias, contados da data de realização do Leilão. 
 

________________________________ 
Local e Data 

 

______________________________ 
(Representante Legal) 
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Anexo 3 do Comunicado Relevante nº 06 

 

ANEXO VIII – MINUTA(S) DE ATO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO  

 

UFV – IMPLANTAÇÃO 
 
 

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº ........, DE .. DE ................ DE 201.. 
 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso 

de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto nos 
art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro 
de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, com base nas Leis nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, e nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nos Decretos nº 2.003, de 10 de setembro de 
1996, e nº 7.246, de 28 de julho de 2010, na Portaria MME nº 600, de 30 de junho de 2010, na Resolução 
Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013, na Resolução Normativa nº 676, de 25 de agosto de 2015, e no 
que consta dos Processos nº 48500.003092/2014-89 e nº 48500.003437/2015-85, resolve: 

 
Art. 1º Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com 

sede ..........................., no ....., Município ......................., Estado ................., a estabelecer-se como Produtor 
Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da(s) seguinte(s) Central(is) 
Geradora(s) Solar(es):  

 
I – UFV .............., com ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física 

de energia, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ...................., cadastrada 
com o Código Único do Empreendimento de Geração – CEG –  ................; 

 
II – UFV .............., com ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física 

de energia, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ...................., cadastrada 
com o Código Único do Empreendimento de Geração – CEG –  ................; 

 
No caso de Consórcio 

 
Art. 1º Autorizar as empresas integrantes do Consórcio ................., qualificadas no § 1º deste 

artigo, a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e 
exploração da(s) seguinte(s) Central(is) Geradora(s) Solar(es):  

 
I – UFV .............., com ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física 

de energia, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ...................., cadastrada 
com o Código Único do Empreendimento de Geração – CEG –  ................; 

 
II – UFV .............., com ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física 

de energia, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ...................., cadastrada 
com o Código Único do Empreendimento de Geração – CEG –  ................; 

 
§ 1º O Consórcio ................. é integrado pelas seguintes empresas: 
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I - ...................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., 

com sede ..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; 
 
II - ...................... (.........%), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com sede 

..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; 
...................................................................................................................... 
 
§ 2º A comercialização da energia elétrica dar-se-á em conformidade com os arts. 12, 15 e 16 

da Lei no 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto no 2.003/1996, e com o art. 26 da Lei no 9.427/1996. 
 
Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o(s) 

sistema(s) de transmissão de interesse restrito da(s) UFV(s) ......................, em consonância com as normas e 
regulamentos aplicáveis, constituído(s) de: 

 
I - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de 

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da 
usina ............ ao(à) ................;  

  
II - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de 

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da 
usina ............ ao(à) ................;  

...................................................................................................................... 
 
Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: 
 
I – submeter-se ao disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 

2009, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorizações 
para implantação e exploração de centrais geradoras de energia elétrica; 

 
II – implantar a(s) central(is) geradora(s) termelétrica(s) conforme cronograma(s) 

apresentado(s) à ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: 
 

UFV ..................... 
Descrição do Marco Data Limite (por extenso) 

Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI  

Início das Obras Civis das Estruturas  

Início da Montagem dos Arranjos Fotovoltaicos  

Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito  

Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)  

Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)  

UFV ..................... 
Descrição do Marco Data Limite (por extenso) 

Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI  

Início das Obras Civis das Estruturas  

Início da Montagem dos Arranjos Fotovoltaicos  

Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito  

Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)  

Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)  

III – manter, nos termos do Edital do Leilão no 02/2016-ANEEL, a Garantia de Fiel 
Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Resolução, no valor de R$ .......... (...........), correspondente a 
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5% (cinco por cento) do montante total dos investimentos previstos no Projeto de Referência [ou Projeto 
Alternativo ao de Referência] habilitado tecnicamente pela EPE, que vigorará até 3 (três) meses após a data 
de início da operação comercial da última Unidade Geradora da(s) Usina(s) integrante(s) desta Autorização;  

 
IV – firmar Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas 

Isolados (CCESI), nos termos do Edital do Leilão no 02/2016-ANEEL; 
 
V – encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações 

relativas aos custos com a implantação do(s) empreendimento(s), na forma e periodicidade a serem definidas 
em regulamento próprio.  

 
§ 1º É vedada a subcontratação das atividades objeto de comprovação de qualificação 

técnica pela licitante vencedora do Leilão no 02/2016-ANEEL e ora autorizada, consoante o Acórdão 
no 3.144/2011-TCU-Plenário. 

 
§ 2º Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de 

produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Resolução, a autorizada ficará sujeita às 
penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.  

 
Art. 4º A presente autorização vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de 

sua publicação. 
 
Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará para a ANEEL, em nenhuma 

hipótese, qualquer responsabilidade com relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos 
pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aqueles relativos aos seus empregados. 

 
Art. 6º A empresa [as empresas integrantes do Consórcio] ..................... deverá(ão) inserir, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Resolução, o(s) organograma do(s) grupo(s) 
econômico(s) ao(s) qual(is) pertence(m) em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEEL, e 
atualizar as informações nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 378, de 10 de novembro de 2009. 

 
Art. 7º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando a sua 

eficácia condicionada: 
 
I – à constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE [quando se tratar de uma das 

situações previstas nos itens 2.1.1.9 e 2.1.1.10 do Edital do Leilão nº .02/2016-ANEEL], no prazo de 20 (vinte) 
dia úteis após a adjudicação do objeto do referido certame, a quem posteriormente será transferida a 
titularidade da presente Autorização; 

   
II – ao aporte da Garantia de Fiel Cumprimento de que trata o inciso III do art. 3º, no prazo de 

[15 (quinze) dias após a adjudicação do objeto do Leilão nº 02/2016-ANEEL (caso não haja constituição de 
SPE)] ou de [20 (vinte) dias úteis + 15 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório 
(caso haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão; 

 
III – à assinatura do CCESI a que se refere o inciso IV do art. 3º, no prazo de [25 (vinte e 

cinco) dias após a adjudicação do objeto do Leilão nº 02/2016-ANEEL (caso não haja constituição de SPE)] 
ou de [30 (trinta) dias úteis + 15 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório (caso 
haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão. 
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Parágrafo único. Fica delegada à Comissão Especial de Licitação da ANEEL – CEL 

competência para, mediante Despacho, atestar o adimplemento das ações previstas nos incisos deste artigo. 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
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