
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

LEILÃO Nº 03/2019-ANEEL 

(LEILÃO “A-4” de 2019) 

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 04 

 
 
 

A Comissão Especial de Licitação da ANEEL torna público que a SIMULAÇÃO e a CONFIRMAÇÃO DOS DADOS 
para participação no Leilão de Energia Nova – Edital nº 03/2019-ANEEL (LEILÃO), ocorrerão conforme segue: 
 

• SIMULAÇÃO: 26 de junho de 2019, a partir das 10:00 (horário de Brasília); 
 

• CONFIRMAÇÃO DOS DADOS: 27 de junho de 2019, das 15:00 às 17:00 (horário de Brasília). 
 
Os eventos serão realizados por meio da rede mundial de computadores – Internet. Para tais, deverão ser 
considerados os seguintes aspectos: 
 
1. Descrição: 
 
A SIMULAÇÃO consiste em exercício no qual as VENDEDORAS poderão acessar o SISTEMA e simular a 
participação no LEILÃO, utilizando cenários fictícios estabelecidos pela ENTIDADE ORGANIZADORA. 
 
Poderá realizar a SIMULAÇÃO e a CONFIRMAÇÃO DOS DADOS dos EMPREENDIMENTOS os RESPONSÁVEIS 
OPERACIONAIS, indicados pelas VENDEDORAS aptas a participar do LEILÃO por meio do "Formulário de 
Designação de Responsáveis Operacionais". 
 
2. Cenário da Simulação: 
 
Os PREÇOS INICIAIS são de 500,00 R$/MWh para o PRODUTO EÓLICA, 550,00 R$/MWh para o PRODUTO 
SOLAR, 600,00 R$/MWh para o PRODUTO QUANTIDADE e 650,00 R$/MWh para o PRODUTO BIOMASSA. 
Estes preços são fictícios e servem ao único propósito de SIMULAÇÃO do SISTEMA.  
 
As informações necessárias para calcular o ICB (COP, CEC e GARANTIA FÍSCA) serão apresentadas no sistema, 
restrito a empreendimento termelétrico. Salienta-se que os dados utilizados para os EMPREENDIMENTOS, o 
PARÂMETRO DE DEMANDA e DECREMENTO também serão fictícios.  
 
3. Horários e Tempos: 
 
O início de inserção de lances será às 10:00 horas, sendo recomendável que as VENDEDORAS estejam 
conectadas ao SISTEMA a partir das 08:00 horas, para que haja tempo de solucionar eventuais problemas de 
conexão. 
 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 699248E6004DAB05 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

ASSINADO DIGITALMENTE POR ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA

Número: 48577.001255/2019-00



 

 
 

Os TEMPOS PARA INSERÇÃO DO LANCE serão de: 
 

(a) 15 (quinze) minutos para ETAPA INICIAL; 
(b) 5 (cinco) minutos de intervalo entre ETAPAS; 
(c) 3 (três) minutos para a ETAPA CONTÍNUA (reiniciados a cada lance); e 
(d) 15 (quinze) minutos para a RATIFICAÇÃO DE LANCE. 

 
Os tempos acima indicados poderão ser alterados caso a Comissão Especial de Licitação entenda necessário. 
 
4. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS para a participação no LEILÃO: 
 
Poderão confirmar os dados reais e participar do LEILÃO os RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS, indicados pelas 
VENDEDORAS aptas a participarem do LEILÃO, conforme estabelecido no EDITAL e no DETALHAMENTO DA 
SISTEMÁTICA. 
 
No primeiro acesso ao SISTEMA para a SIMULAÇÃO, o RESPONSÁVEL OPERACIONAL deverá utilizar a senha 
informada no “Termo de Entrega de Senhas para Participação”, retirado em data e local indicados no 
Comunicado Relevante nº 01. Neste momento, para os usuários que realizarem o acesso, o SISTEMA 
solicitará alteração de senha. Este procedimento será repetido no acesso para a CONFIRMAÇÃO DOS DADOS 
e, desta vez, a nova senha inserida será válida para o LEILÃO. 
 
A não confirmação dos dados implica aceitação tácita dos dados inseridos e não impedirá a participação no 
certame. 
 
5. Outras informações: 
 
Eventuais problemas de conexão deverão ser comunicados à CCEE, por meio do telefone disponibilizado 
juntamente com as senhas de acesso, observando que é de responsabilidade exclusiva das VENDEDORAS 
providenciarem os meios de conexão e acesso ao SISTEMA.  
 

Brasília - DF, 24 de junho de 2019. 

 

 

(Assinado digitalmente) 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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