
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

LEILÃO Nº 04/2019-ANEEL 

(LEILÃO “A-6” de 2019) 

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 07 

 
 

A Comissão Especial de Licitação da ANEEL torna público que o Leilão nº 04/2019-ANEEL (A-6/2019), 
destinado à Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração de 
fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a biomassa, a carvão mineral nacional 
e a gás natural), será realizado no dia 18 de outubro de 2019, por meio da rede mundial de 
computadores – Internet, devendo ser considerados os seguintes aspectos: 
 
1. Acesso ao Sistema: 
 
Poderão participar do LEILÃO os RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS indicados pelas VENDEDORAS aptas 
a participarem do LEILÃO, conforme estabelecido no EDITAL e no DETALHAMENTO DA 
SISTEMÁTICA. 
 
Para acesso ao SISTEMA, deverá ser utilizada a senha alterada no dia da confirmação dos dados 
reais, conforme Comunicado Relevante nº 06. Os usuários que não acessaram o sistema por ocasião 
da confirmação dos dados reais deverão utilizar a senha disponibilizada no “Termo de Entrega de 
Senhas para Participação”. 
 
2. Horários e Tempos: 
 
O início de inserção de lances será às 10:00 horas (horário de Brasília), 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. 
 
Os TEMPOS PARA INSERÇÃO DO LANCE serão de: 
 

(a) 15 (quinze) minutos para ETAPA INICIAL da SEGUNDA FASE; 
(b) 3 (três) minutos para a ETAPA CONTÍNUA da SEGUNDA FASE (reiniciados a cada lance); e 
(c) 15 (quinze) minutos para a ETAPA de RATIFICAÇÃO DE LANCE. 

 
Os tempos acima indicados poderão ser alterados caso a Comissão Especial de Licitação - CEL 
entenda necessário. 
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P. 2 do COMUNICADO RELEVANTE nº 07, de 17/10/2019. 
 

 
3. 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 
exclusivamente das VENDEDORAS providenciarem os meios de conexão e acesso ao SISTEMA.  
 
Solicita-se atenção dos participantes a possíveis mensagens a serem divulgadas nos sites da ANEEL 
e da CCEE. 
 
 

Brasília, 17 de outubro de 2019. 

 
 

(Assinado digitalmente) 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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