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Proponente, 
 
Os dados abaixo complementam as informações do Edital, sobretudo as 
relacionadas à participação de empresas e à fase de habilitação. O disposto a seguir 
é parte integrante do Edital, como se nele estivesse transcrito. A desobediência às 
disposições a seguir pode implicar em inabilitação da empresa certamista. 
 
 
 
1. OBJETO 

 

1.1. Solicitação de Proposta para a estruturação e implementação de projeto de 

autoprodução a partir de fonte incentivada para o atendimento de consumo de 

energia da EMBASA, visando a redução do custo da energia com a possibilidade do 

abatimento dos encargos setoriais previstos na legislação e regulação do setor de 

energia.1 

 

1.2. A parcela da energia da EMBASA que será alocada ao projeto corresponde 

ao montante aproximado de 40 MWmédios com cargas menores que 3.000 kW, 

não sendo aplicável no entendimento da EMBASA a possibilidade de utilização da 

figura de Autoprodução por Equiparação, prevista na Lei nº 11.488/2007, já que as 

cargas da EMBASA são menores do que o limite previsto na legislação para a 

redução das tarifas do sistema.  

 

1.3. As regras para a apresentação e classificação das Propostas e seleção das 

Propostas habilitadas pela EMBASA serão regidas pelas disposições deste Edital e 

de seus Anexos (“Procedimento”). 

 

1.4. O descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas no Procedimento 

pelo Proponente importará na desqualificação do Proponente. 

 
 

 

 

 

                                                           
1 O projeto tem como objetivo que a parcela de consumo do autoprodutor (EMBASA), respaldada pela 

energia produzida pela (s) Usina (s), seja beneficiada pela não incidência da Conta de Consumo de 

Combustíveis – CCC, da Conta de Desenvolvimento Energético “CDE”, do Programa de Incentivo à Fonte de 

Energia - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas PROINFA, bem como do Encargo de Energia de 

Reserva – EER e do Encargo de Serviço do Sistema – ESS, bem como a redução da Tarifa de Uso do Sistema 

de Transmissão ou Distribuição (“TUSD” e “TUST”), nos termos da legislação e regulação vigente do setor de 

energia.  
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1.5. Os seguintes documentos fazem parte deste Edital: 
 

1.5.1. Anexo I – Cronograma 

 

1.5.2. Anexo II – Termo de Adesão 
 

1.5.3. Anexo III – Ficha Cadastral  
 

1.5.4. Anexo IV – Termo de Confidencialidade 
 
1.5.5. Anexo V – Declaração de Não Impedimento 

 

 

2. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros, suficientes e necessários para a execução deste 

objeto, estão garantidos, e seu resumo é apresentado no Preâmbulo do Edital. 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 
 

A EMBASA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento é a concessionária de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e que atua em 369 

cidades no Estado da Bahia. 

Assim como a maioria das empresas de Saneamento, a EMBASA é um grande 

consumidor de energia elétrica, no que no setor elétrico se denomina como 

consumidor eletrointensivo. Em 2019 a EMBASA teve um consumo de energia 

líquido da ordem de 827 GWh (94 MWmédios), enquanto que as despesas com 

energia elétrica foi da ordem de 278 milhões.  

De 2008 a 2018 a EMBASA teve uma despesa com energia elétrica 

acumulada de cerca de R$ 2 bilhões (fonte APOLO), mesmo possuindo um 

benefício de 15% de desconto nas tarifas de energia aplicadas a Companhia.  

Desde 2015 os consumidores de energia do mercado cativo vêm 

absorvendo diversos reajustes nas tarifas de energia elétrica, de 2015 a 2020 o 

reajuste acumulado aplicado aos consumidores cativos de energia no Estado da 

Bahia foi de 73,73%, versus um IPCA acumulado de 36,76%. Além dos reajustes 

ordinários anuais, os consumidores de energia do mercado regulado ainda 
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absorvem adicionais tarifários através do mecanismo de bandeiras tarifárias, que 

podem variar de R$ 13/MWh até R$ 62/MWh. 

 
 

Ainda em termos de pressão nas tarifas e despesas com energia das companhias 

de saneamento, até o ano de 2018 empresas do mesmo segmento da EMBASA 

possuíam um desconto de 15% aplicados as Tarifas de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) e Tarifas de Energia (TE), esse desconto era custeado através 

da Conta de Desenvolvimento Energética (CDE). Em dezembro de 2018 o Governo 

Federal editou o decreto 9.642/2018 o qual estipulava cronograma com estipulando 

extinção gradual desse desconto. Segundo o cronograma do decreto, 

regulamentado pela ANEEL, as empresas de saneamento passariam a ter seu 

desconto reduzido em 3% ao ano, de forma que em 2023 o desconto então estaria 

extinto. Atualmente as empresas de saneamento fazem jus ao desconto de 9%, e 

em 22 de abril de 2021, data de reajuste ordinário da COELBA, esse desconto 

passará a ser de 6% até que em 2022 o mesmo alcance o valor de 3% expirando 

100% em 2023. 

Ante o exposto, nota-se que as despesas com energia elétrica das 

companhias de saneamento vêm apresentado crescimento considerável ao longo 

dos anos, sendo atualmente a segunda maior despesas de quase todas as 

companhias do setor.  

A EMBASA por sua vez, buscando reduzir o impacto das despesas com 

energia em suas operações, desenvolve diversas ações em busca de atenuar o 

crescimento da curva de despesa com energia elétrica. A Companhia anualmente 

vem elevando os recursos destinados a investimentos em projetos de eficiência 

energética, como troca de motores de baixo rendimento por motores de maior 

rendimento, avaliação do rendimento de conjuntos motor-bomba, com aquisição e 
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troca dos mesmos, avaliação sistemática dos contratos de fornecimento de energia 

elétrica junto a concessionária de energia local, com ações que vão desde ajustes 

de demandas contratadas, alteração de subgrupos tarifários, migração para a tarifa 

branca, auditória interna nas faturas de energia buscando eventuais falhas no 

faturamento da concessionária, dentre outras ações. 

Em 2017 a EMBASA se tornou a segunda companhia de saneamento do 

Brasil a integrar o Mercado Livre de Energia (ACL), incialmente a companhia 

começou com 30% de seu consumo ACL e já há previsão contratual de em 2022 

alcançar 52% de seu consumo neste ambiente de contratação de energia. 

Apesar do sucesso na migração para o ACL, bem como todas as outras 

ações antecedentes, nota-se que ainda assim as despesas com energia da 

companhia continuam pressionadas pelas diversas alterações regulatórias que 

influenciam nas tarifas de energia dos consumidores, sejam eles livres ou cativos, 

a exemplo da mais recente conta-covid, encargos setoriais como (CDE, ESS, 

EER, PROINFA, etc.). 

É neste contexto que a EMBASA busca alternativas visando reduzir as 

despesas com energia elétrica da companhia, seja através de novas migrações 

para o mercado livre, seja através da celebração de parcerias visando a 

autoprodução de energia elétrica, nos termos da legislação vigente. É sabido e 

previsto na regulação do setor, benefícios tarifários em se tornar autoprodutor de 

energia, diversas empresas dos mais diversos segmentos econômicos vêm 

recorrendo a modalidades de parcerias/contratações de longo prazo justamente 

em busca de benefícios regulatórios, além do aproveitamento de janelas de 

oportunidades disponíveis no mercado, haja visto a grande participação de 

projetos de geração de energia exclusivos suportados por consumidores livres. 

 

3.1. DAS CARACTERÍSTICAS DAS CARGAS DA EMBASA  

 

A EMBASA atualmente possui cerca de 3.603 unidades consumidoras, 

distribuídas entre os subgrupos A1, A3, A4 e B3, tendo no mês de novembro de 2020 

atingido um consumo de energia da ordem de 103,62 MWmédios, conforme quadro 

abaixo. Dos 103,62 MWmédios, parte já possuem contratos em vigor ou assinado no 

mercado livre, sendo que outras cargas ainda encontram-se no ACR. Considerando 
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que cerca de 6,53 MWmédios estão na baixa tensão, a presente chamada pública 

busca atender a carga de 40 MWmédios ainda não migrados para o ACL. 

 

Atualmente as cargas da EMBASA com demanda contratada acima de 3 MW 

já se encontram ou migradas para o mercado livre ou em processo de migração 

com contratos celebrados até 2025, com isso as cargas passíveis de contratação 

de energia são cargas com demanda contratada inferior a 1 MW e em sua maioria 

conectadas na tensão de 13,8 KV, enquadradas no subgrupo tarifário A4 Verde 

e Azul. Com base na legislação vigente, essas cargas estão habilitadas a 

contratarem somente energia incentivada, com benefício de desconto de 50% na 

tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD). 

Neste sentido e considerando o perfil de carga da EMBASA, as maiores 

cargas da companhia ou já estão no mercado livre ou estão em fase de migração 

livre, sendo parte de energia convencional (demanda contratada acima de 3 MW) 

e parte de energia incentivada com direito a desconto de 50% na TUSD. Dado o 

ambiente regulatório e as perspectivas de maior pressão tarifária no ambiente 

regulado, a companhia, buscando mitigar esses efeitos em seu custo, planeja 

migrar 100% de seu consumo para o mercado livre, fazendo parte dessa 

estratégia a contratação de cerca de 40 MWmédios de energia incentivada com 

direito a desconto de 50% da TUSD. 

 

3.2. DA JANELA DE OPORTUNIDADES 

 

Em 2020 o Governo Federal editou a MP 998/2020 que estabeleceu o fim do 

desconto de 50% na TUSD para a contratação de energia incentivada para projetos 

outorgados até 01/09/2021, ou seja, projetos que possuem outorgas de geração 

emitidas até 01/09/2021 terão o benefício de isenção de 50% da TUSD, enquanto 

que projetos outorgados após essa data não terão mais esse benefício.  

Assim, no entendimento da Companhia, por força das mudanças regulatórios que 

estão e discussão no setor, é importante que a EMBASA contrate energia e/ou 

projetos que assegurem os benefícios tarifários atualmente atrelados as fontes de 

geração renovável.  
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Além da manutenção dos benefícios tarifários pelo máximo de tempo 

possível, as contratações de longo prazo têm apresentado vantagens 

consideráveis quando comparado a contratações pontuais de curto-médio prazo. 

Contratos de longo prazo, ligados a novos projetos os preços negociados 

estão mais relacionados aos custos reais de produção do que àqueles praticados 

no mercado de curto-médio prazo, que são influenciados por questões 

conjunturais como chuvas, ventos, incertezas etc.  

Considerando que com o advento do novo marco regulatório do 

saneamento, Lei 14.026/2020 a EMBASA precisará elevar consideravelmente os 

investimentos em abastecimento de água, considerando que as despesas com 

energia elétrica representam um grande dispêndio de custeio da companhia e por 

haver no mercado opções possíveis, disponíveis e praticáveis de redução 

considerável dessas despesas é que se justifica o objeto da chamada pública 

deste edital.  

 

4. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Respeitadas as condições legais, poderão participar desta Chamada 

Pública, todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas no Brasil, com 

atuação no segmento de geração de energia elétrica e que preencham os 

requisitos de participação previstos neste Edital e que apresentem os 

documentos de habilitação.  

 

4.2.  É vedada a participação da presente Chamada Pública de empresas: 

 

(i) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital social seja diretor ou empregado da EMBASA, de sua 

controladora ou de subsidiárias e controladas da EMBASA;  

(ii) suspensa pela EMBASA, por sua controladora ou pelas subsidiárias 

e controladas da EMBASA;  

(iii) declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal 

ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública 

ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção;   

(iv) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 

declarada inidônea;   
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(v) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos 

fatos que deram ensejo à sanção;  

(vi) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 

razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 

inidônea;  

(vii) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 

deram ensejo à sanção e  

(viii) que se encontrar em procedimentos de recuperação judicial ou 

falimentares. 

 

4.3. Aplica-se a vedação prevista acima:   

 

 I - à participação de empregado ou dirigente da EMBASA; 

 

 II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil:  

 

a) dirigente da EMBASA 

 

b) empregado da EMBASA, de sua controladora ou de subsidiárias e 
controladas da EMBASA cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela presente Chamada Pública ou pela execução dos 
projetos;  

 

c) autoridade do Estado da Bahia.   

 

III – à empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha 
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a EMBASA, 
com sua controladora ou com as subsidiárias e controladas da EMBASA, 
há menos de 6 (seis) meses.    
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5. HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação, os Proponentes interessados em participar da 

Chamada Pública deverão ser empresas com atuação no segmento de 

geração de energia elétrica, que deverão enviar, no prazo estabelecido no 

Cronograma, os seguintes documentos 

 

(i) Termo de Adesão, Ficha Cadastral e Declaração de Não 

Impedimento, conforme modelos constantes nos Anexo II, III e IV, 

respectivamente, devidamente preenchidos e assinados por 

representante(s) legal(is) do Proponente, sendo que no caso de 

Consórcio os documentos citados acima deverão ser preenchidos 

conjuntamente por todos os membros do Consórcio;  

 

(ii) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

 

(iii) Ato Constitutivo: Estatuto Social ou do Contrato Social em vigor e as 

alterações supervenientes ou o documento societário consolidado, 

devidamente registrado no órgão competente, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores e/ou 

procurações com poderes outorgados na forma do Estatuto/Contrato 

Social, observando, no que couber, o disposto na Lei nº 6.404, de 15 

de setembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações);;  

 

(iv) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

 

 

(v) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço– FGTS; 

 

 

(vi) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis auditado do 

Proponente do ano de 2019 e do 1° trimestre de 2020 (ou último 

exercício social); 

 

(vii) O Proponente Vendedor deve ser agente da Câmara de 
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Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), da classe dos agentes 

de geração ou produtor independente e deverá comprovar ter 

capacidade de geração instalada ativa, em operação comercial ou 

em implantação no Brasil, própria ou do grupo societário a que 

pertença compatível com o objeto desta Chamada Pública. 

 
5.2. A comprovação da boa situação econômico-financeira de cada proponente 

será aferida da seguinte forma: 
 

5.3. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou recuperação 
extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme 
o caso, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, ou de seu 
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data 
da sua apresentação 
 

5.4. Demonstração de que possui os índices contábeis a seguir com valores 
iguais ou superiores aos indicados abaixo. No caso de consórcio, esses 
índices serão analisados individualmente, para cada consorciada, 
independentemente do percentual de participação de cada uma 
 

 
1. Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1; 

 
2. Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1; 

 
3. Índice de Solvência Geral maior ou igual a 1 

 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DA PROPOSTA 

 

6.1. Os Proponentes deverão enviar suas respectivas Propostas, no prazo 

estabelecido no Cronograma, devendo contemplar, mas não se limitando a, 

os seguintes critérios e/ou informações: 

 

6.1.1. Informações Técnicas do Projeto: 

 

a. Fonte: Fonte incentivada de energia elétrica, nos termos da 

legislação e regulação aplicáveis, que faça jus a um percentual de redução 

não inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às Tarifas de Uso 

dos Sistemas de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD); 

  

b. Capacidade Instalada e Garantia Física: Capacidade instalada e 

garantia física a serem informados pelo Proponente, com indicação do 

número de unidades geradoras e potência de cada unidade geradora e 

garantia física total e líquida com perdas, de forma que o Projeto tenha 

capacidade de atender o volume a ser alocado à EMBASA, conforme abaixo 
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indicado, com produção anual de energia certificada pelo critério do P90; 

c. Localização: Empreendimento deverá estar localizado no Estado da 

Bahia; 

 

d. COD: Data da entrada em operação comercial do Projeto a ser 

definida pelo Proponente, não podendo exceder 24 meses a partir da 

assinatura do contrato (“COD”); 

 

e. Autorizações e Licenças: Documentos que comprovem que o 

Proponente obteve autorização de produtor independente de energia 

elétrica junto à ANEEL, bem como as licenças ambientais aplicáveis junto 

ao órgão ambiental competente em relação ao Projeto; ou, 

alternativamente, comprovação de que tal autorização e licenças estão em 

fase de obtenção perante os órgãos aplicáveis, sendo que, em qualquer 

caso, referida autorização e licenças deverão ser obtidas antes da entrada 

em operação comercial do Projeto; 

 

f. Conexão: Parecer de acesso ou documento equivalente para o 

acesso à Rede Básica, às Demais Instalações de Transmissão - DIT ou às 

Instalações de Interesse Exclusivo das Centrais de Geração para Conexão 

Compartilhada - ICG, emitido pelo ONS (Operador Nacional do Sistema 

Elétrico) ou parecer ou documento equivalente para o acesso à rede de 

distribuição, emitido pela distribuidora e com data de emissão não superior 

a seis meses antes da data da proposta; 

 
g. Habilitação Prévia EPE: Os empreendimentos do Proponente, 

indicado na proposta deste Edital, deverão ter sido habilitados tecnicamente 

pela EPE em qualquer Leilão de Energia Nova, promovidos pela ANEEL 

nos anos de 2018, 2019 e 2020, ou a promover ainda no ano de 2021. Para 

fins deste edital, entende-se como empreendimento habilitado pela EPE, 

qualquer empreendimento inscrito e habilitado no referido leilão, havendo 

preferência para projetos com declaração de vencimento de lotes de energia 

no ACR (preferência condicionada a viabilidade). Para comprovar a 

inscrição, o Proponente Vendedor deverá apresentar qualquer documento 

que comprove a sua habilitação técnica realizada no âmbito da EPE, bem 

como eventual resultado vencedor do certame do empreendimento indicado 

para o presente projeto com a EMBASA. 
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h. Medições: 

 

i. Para projetos de geração eólica, histórico de medições 

contínuas da velocidade e da direção dos ventos, em 2 (duas) 

alturas distintas, sendo a altura mínima de 50 (cinquenta) 

metros, por período não inferior a 36 (trinta e seis) meses 

consecutivos, realizadas no local do Projeto, integralizadas a 

cada 10 (dez) minutos e com índice de perda de dados inferior 

a 10% (dez por cento); 

 

ii. Para projetos de geração solar fotovoltaica, histórico de 

medições contínuas de irradiação global horizontal, por período 

não inferior a 36 (trinta e seis) meses consecutivos, realizadas 

no local do empreendimento, integralizadas a cada 10 (dez) 

minutos; 

iii. Para ambas as fontes acima, deverá ser apresentado 

certificação das medições e de estimativa da produção de 

energia elétrica associada ao Projeto, emitida por certificador 

independente; 

 

6.1.2. Informações técnicas da carga e montante de energia do projeto 

 

a. Volume de Energia Elétrica Alocado à EMBASA: 40 MW-médios 

a serem alocados nas cargas do consumidor, que ainda estão no 

Mercado Regulado e deverão migrar para o Mercado Livre com a 

formatação e estruturação do projeto de autoprodução de energia; 

 

b. Período de Suprimento: 20 anos a partir do COD do Projeto; 
 

c. Preço: O Preço da energia a ser ofertada pode ser flat ou escalonado 

de forma decrescente; 

d. Sazonalidade, Flexibilidade e Modulação: A energia elétrica a ser 

entregue à EMBASA deverá ser flat durante todo o período de 

fornecimento, sendo risco do Proponente a sazonalidade e a curva 

de geração do Projeto; 

 

e. Submercado: A energia elétrica deve ser entregue à EMBASA no 

Submercado Nordeste (NE) devendo o Proponente assumir qualquer 

impacto adverso (incluindo qualquer acréscimo de despesa, 

acréscimo de custo, redução de resultado, contingência ou outro 
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risco) relacionado à diferença de preços entre o Submercado do 

Projeto e da EMBASA; 

f. Garantias Financeiras: O Proponente deverá indicar garantia 

(indicando o tipo de garantia, prazo e valor) para cobertura de suas 

obrigações contratuais e se exigirá garantia de pagamento da 

EMBASA (indicando qual tipo de garantia, prazo e valor); 

g. Perda de Isenção de Encargos Setoriais e Perda de Desconto na 

TUSD/TUST: O Proponente deverá indicar mecanismo de 

compensação da EMBASA em caso de perda de isenção de 

encargos setoriais e perda de desconto na TUSD/TUST por motivos 

não imputáveis à EMBASA; e 

h. Outorga de Geração: Os projetos deverão possuir outorgas de 

geração de energia não afetadas pela Medida Provisória 998/20, ou 

pela legislação que vier a converter qualquer ato administrativo que 

altere o incentivo de fonte incentivadas, durante a vigência do 

contrato. 

 

6.1.3. Projeto de Autoprodução de Energia 

 

a. Modelagem jurídica e regulatória: a EMBASA espera que os 
Proponentes apresentem a estruturação jurídica e regulatória cabíveis 
para o recebimento do consumidor de energia de todos os benefícios 
da autoprodução de energia previstos na legislação e regulação do 
setor de energia, sendo excluído da modelagem a estrutura de 
autoprodução por equiparação (societária) em razão das cargas da 
EMBASA possuírem demanda inferior a 3.000 KW.  

b. Aporte de capital: Dentre os cenários de modelagem para a estrutura 
de autoprodução de energia, a EMBASA indica que poderá, a seu 
critério, realizar o aporte de capital financeiro, devendo ser prevista a 
opção de compra de 100% (cem por cento) do (s) ativo (s) de energia 
pela EMBASA em até 02 anos após entrada em operação.  

c. Opção de Compra: Para a modelagem que considere Opção de 
Compra, o proponente deverá informar o valor da opção, bem como 
a forma e condições financeiras de pagamento e exercício da Opção. 

d. Riscos Operacionais: O Proponente deverá indicar como será a 
alocação de riscos operacionais do Projeto entre o Proponente, 
EMBASA e eventuais outros membros do projeto de autoprodução de 
energia.  
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Excepcionalmente a EMBASA poderá admitir propostas de PPA (Power Purchase 

Agreement) simples, desde que a economia a ser obtida pela EMBASA compense 

os benefícios tarifários concedidos aos agentes enquadrados como autoprodutores 

de energia elétrica nos termos da legislação vigente. 

 

6.1.4. Informações Financeiras do Projeto: 

 

a. Informações Financeiras: O Proponente deverá apresentar as 

Demonstrações Financeiras Projetadas Completas (DRE, Balanço 

Patrimonial e Fluxo de Caixa) por ano ou mensais do Projeto, 

conforme abaixo especificado: 

 

i. DRE (Demonstração de Resultado de Exercício): 
1. Receitas (contratos x curva de geração P90); 
2. Despesas pré-operacionais; 

3. Custos e despesas operacionais; 

4. Depreciação; 

5. Receitas e despesas financeiras; 
6. IR/CSLL (incidentes sobre operação e sobre receita 

financeira); 
  

ii. Balanço Patrimonial: 
1. Ativo Circulante (caixa, contas reserva, contas a receber, 

etc.); 
2. Ativo Não Circulante (imobilizado líquido, créditos tributários, 

etc.); 

3. Passivo Circulante (contas a pagar, dividendos a pagar, etc.); 

4. Passivo Não Circulante (imposto diferido, etc.); 

5. Empréstimos e Financiamentos; 
6. Patrimônio Líquido (capital social, reserva de capital, 

reserva legal, lucros/prejuízo acumulado); 
 

iii. Fluxo de Caixa: 
1. Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA, impostos, crédito de 

impostos e variação capital de giro); 
2. Fluxo de Caixa de Investimentos (Capex e créditos de 

impostos sobre o Capex); 
3. Fluxo de Caixa de Financiamentos (aportes, reduções de 

capital, captações de dívidas, amortizações, receitas 
financeiras, despesas financeiras, variações contas reserva 
e pagamento de dividendos); 

4. Caixa (saldo inicial, geração de caixa no período, saldo final); 
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6.2. Todos os valores da Proposta deverão ser referenciados em Real Brasileiro 

(BRL) à data base de 01/12/2020, sendo corrigidos a partir de tal data pela 

variação acumulada do IPCA, publicado pelo IBGE, ou outro índice que 

venha a substituí-lo. 

 

6.3. A EMBASA manterá em sigilo o conteúdo das Propostas dos Proponentes. 

 

 

7. AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

7.1. Como critério de avaliação a EMBASA levará em consideração as notas 
aplicadas conforme tabela abaixo 

 
a) O maior retorno econômica para a EMBASA (Economia líquida) diferença 

entre o custo da energia no mercado regulado versus o custo da energia 
ofertada pelo projeto (PPA), levando em consideração os pesos atribuídos a 
cada fase do projeto, conforme fórmulas abaixo: 

 

Economia Líquida = [(Preço_ACRano – Preço_PPAano) * 40 MWmédios * 
8.760 h] – [ApCAno]* 

 
Onde:  
 
Preço ACR: Preço da componente energia praticada pela COELBA na data de 
apresentação das propostas; 
 
Preço PPA: Preço da energia ofertada pelo proponente, podendo ser flat e/ou escalonado 
decrescente; 
 
ApC*: Aporte de Capital por parte da EMBASA, caso haja propostas que considerem esta 
possibilidade. 

 
 

 

• A economia líquida será calculada ano por ano e trazidas a valor presente, sendo 
o maior retorno global o somatório da economia de todos os anos de vigência do 
contrato, considerando os pesos atribuídos a cada período, conforme fórmula 02. 
 

• Visando maximizar os resultados imediatos para a companhia, a economia será 
dividida em dois períodos, os 10 primeiros anos de contrato e os 10 últimos anos 
de contrato. A maior economia para os primeiros dez anos de contrato terá peso 
de 55% e a maior economia para os últimos dez anos de contrato terá peso de 
45%.  

 

• Pesos: A maior economia para cada período terá nota 10, enquanto que as outras 
propostas terão a nota conforme fórmula abaixo. 
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 𝑵𝟏(𝟏−𝟏𝟎) = 𝟏𝟎 ∗ 
𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 (𝟏−𝟏𝟎)

𝑴𝒂𝒊𝒐𝒓 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 (𝟏−𝟏𝟎)
 

 
 

𝑵𝟐(𝟏𝟏−𝟐𝟎) = 𝟏𝟎 ∗ 
𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂(𝟏𝟏−𝟐𝟎)

𝑴𝒂𝒊𝒐𝒓 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂(𝟏𝟏−𝟐𝟎)
 

 
Sendo:   N1 = Nota Para a economia de 2023 a 2032; 

               N2 = Nota Para a economia de 2033 a 2042. 
 

N = 0,55N1 + 0,45N2 
 

• Para efeito de comparação será considerado que as tarifas de energia do ACR 
serão reajustadas anualmente pelo IPCA. Na ausência de melhor estimativa de 
IPCA, será considerado o IPCA de 3,5% a.a. 

 

• A EMBASA tem expectativa de obter uma economia mínima, com base em 
premissas internas, as propostas que não alcançarem a economia mínima 
esperada serão desclassificadas. 

 
b) Eventual necessidade de aporte de capital por parte da EMBASA, 

considerando o aporte de capital e o impacto deste aporte no fluxo de caixa 
da Companhia: 

 

• Arranjos que tenham previsão de aporte de capital pela EMBASA estarão 
condicionados a compatibilidade do aporte em relação ao fluxo de caixa da 
companhia. 
 

• Para as propostas que tenham previsão de aporte de capital da EMBASA, o valor a 
ser aportado levará em consideração o custo de capital médio ponderado (WACC) 
da EMBASA; 

 
 

c) Riscos técnicos, regulatórios, jurídicos, operacionais, bem como financeiros, 
eventualmente alocados na EMBASA: e 

 

• No aspecto de riscos, a EMBASA irá avaliar as propostas dos proponentes 
considerando os riscos alocados na EMBASA (risco financeiro, regulatório, 
ambiental, etc.). Pelo fato da EMBASA não ser empresa especializada em 
geração de energia, a EMBASA dará preferência a propostas que anulem (desde 
que demonstrem a economia mínima esperada), ou limitem os riscos do negócio 
geração de energia alocados para si. 

 

d) A robustez técnica e financeira do Projeto e do Proponente.  
 

• Os proponentes, deverão demonstrar capacidade técnica e financeira de executar 
o objeto proposta.  

 

7.2. Serão inabilitados os projetos que não atendam aos requisitos mínimos de 
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viabilidade (economia mínima esperada), segundo critérios estratégicos 
e/ou comerciais inerentes aos negócios da EMBASA. 
 

7.3. Caso a (s) proposta (s) inscrita (s) apresente (m) inconsistências quanto 
às informações encaminhadas, será solicitada, por meio de comunicado 
enviado ao e-mail cadastrado, revisão desses dados, devendo o 
proponente responder em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis, sob 
pena de desclassificação. 

 
 
 

8. ESCLARECIMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS À EMBASA 
 

8.1. Todas as solicitações de esclarecimentos acerca do Procedimento deverão 

ser enviadas pelos Proponentes à EMBASA por e-mail 

chamadapublicaape@embasa.ba.gov.br, com assunto “Solicitação de 

Esclarecimentos – Projeto de Autoprodução de Energia – [nome do 

Proponente]”, no prazo indicado no Anexo I – Cronograma. 

 

8.2. As solicitações de esclarecimentos dos Proponentes, juntamente com as 

respostas da EMBASA, serão divulgadas de forma equânime a todos os 

Proponentes no sítio eletrônico da EMBASA.  

 
8.3. Todas as solicitações de reuniões de esclarecimentos acerca do 

Procedimento com representantes da EMBASA deverão ser enviadas pelos 

Proponentes habilitados através do email: 

chamadapublicaape@embasa.ba.gov.br com assunto “Solicitação de 

Reunião – Projeto de Autoprodução de Energia – [nome do Proponente]”, no 

prazo indicado no Cronograma, com sugestão de 3 (três) datas e horários 

distintos. 

 

 

8.4. A EMBASA confirmará o agendamento em uma das datas e horários 

sugeridos pelo Proponente habilitado ou, proporá uma nova data e horário 

de acordo com sua disponibilidade, devendo, neste caso, o referido 

Proponente confirmar o agendamento em até 1 (um) dia útil após o 

recebimento do e-mail da EMBASA. 

 
8.5. As reuniões deverão ser realizadas no período indicado no Cronograma. 

Cada Proponente habilitado terá direito apenas a 1 (uma) reunião com a 

EMBASA via conferência telefônica ou videoconferência. 

 
8.6. A EMBASA preparará uma ata de cada reunião com cada Proponente 

habilitado e divulgará referida ata de forma equânime a todos os Proponentes 

habilitados via e- mail da EMBASA a cada um dos Proponentes habilitados. 

mailto:chamadapublicaape@embasa.ba.gov.br
mailto:chamadapublicaape@embasa.ba.gov.br
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8.7. Os e-mails com os documentos de habilitação e a Proposta de cada 

Proponente deverão observar o limite de 10MB por e-mail, com arquivos 

consolidados em formato zip. ou rar. Caso este limite seja ultrapassado, o 

Proponente deverá indicar à EMBASA, em cada e-mail, a quantidade total de 

e-mails com os documentos de habilitação e com a Proposta, observados os 

prazos do Cronograma. 

 
8.8. Os representantes da EMBASA alocados para essa Chamada Pública 

poderão solicitar informações e documentos adicionais, promover visitas 

técnicas e realizar reuniões com os Proponentes, em conjunto ou 

isoladamente, sempre que entender que possam contribuir para a melhor 

compreensão do objeto deste Procedimento e compreensão das propostas 

apresentadas.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Caso a EMBASA identifique a necessidade de qualquer alteração em 

qualquer das condições do Procedimento, a EMBASA comunicará todos os 

Proponentes via e-mail na mesma data, assegurando prazo hábil para 

eventuais adequações ou complementações de documentação e/ou 

Proposta, caso aplicável. 

 

9.2. Os custos decorrentes da autoria e da propriedade intelectual sobre os 

estudos, informações, levantamentos, projetos e demais dados e 

documentos apresentados nesta Chamada Pública serão de inteira 

responsabilidade dos proponentes, estando a EMBASA isenta de qualquer 

ônus ou ressarcimento. 

 

9.3. A EMBASA se reserva o direito de adiar ou cancelar o Procedimento a seu 

exclusivo critério. 

 

9.4. A EMBASA se reserva o direito de concluir pela inexistência de Proponente 

habilitado a seu exclusivo critério. 

 

9.5. As eventuais ações da EMBASA descritas nos itens acima não importarão 

em direito a qualquer indenização ou ressarcimento aos Proponentes ou 

quaisquer terceiros. 

 

9.6. Cada Proponente arcará com seus próprios custos e despesas para a 

participação no Procedimento até a assinatura de eventuais contratos 

definitivos. 

 



19 

 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa 
4ª Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 41745-002 

Salvador, Bahia, Brasil 

9.7. É facultado à EMBASA, em qualquer fase da presente Chamada Pública, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, bem como solicitar esclarecimentos ao proponente. 

 

9.8. Os projetos poderão ser aprimorados a pedido da EMBASA durante a 

avaliação ou após sua habilitação pela EMBASA. 

 
9.8.1. Entende-se como aprimoramentos, eventuais solicitações da 

EMBASA visando adequar as propostas a melhor estratégia de 

contratação da companhia. As solicitações de aprimoramentos feitas 

pela EMBASA a um determinado proponente será estendida a todos os 

outros proponentes habilitados, de forma a garantir a isonomia entre os 

proponentes, assegurada a confidencialidade das propostas de cada 

proponente. 

 

9.9. A presente Chamada Pública constitui um procedimento público de análise 
e eventual seleção de projetos de Autoprodução de Energia Elétrica nos 
termos da legislação vigente. Caso haja seleção de projeto, a formação de 
parceria e a oportunidade do negócio poderá ser justificada, nos termos do 
art. 28, § 3º, inciso II, da Lei nº 13.303/2016. 

 

9.10. A presente Chamada Pública não significa obrigação da EMBASA de 

realizar qualquer projeto específico, ainda que habilitado, ou contratar o 

objeto do projeto, tampouco ressarcir os proponentes habilitados na hipótese 

de não realização da contratação. Com efeito, a EMBASA poderá, ou não, 

selecionar projetos habilitados para execução, nos termos da lei 13.303/2016 

e conforme critérios de conveniência, estratégia e oportunidade corporativas. 

 

 

9.11. Os proponentes se declaram cientes de que este processo de seleção 

não cria nem vincula a EMBASA a qualquer obrigação ou compromisso de 

constituição de sociedade.   

 

9.12. Toda e qualquer comunicação sobre o Procedimento entre os 

Proponentes e a EMBASA deverá ser feita via e-mail, para os seguintes 

endereços eletrônicos: 
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10. CLÁSULA DE CONFIDENCIALIDADE 

 

10.1. A PROPONENTE será expressamente responsabilizada quanto à 

manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, 

artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de 

que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não 

podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena 

de sanções legais, independentemente da classificação de sigilo conferida 

pela EMBASA a tais documentos, mesmo após a conclusão do vínculo 

contratual. Será mantido em rigoroso sigilo e confidencialidade das 

informações, e não divulgará a qualquer terceiro, por quaisquer meios, 

qualquer informação, documento e material produzido a que tiver ou venha 

a ter acesso durante a vigência deste contrato, e em razão do serviço 

objeto do presente contrato, que não seja conhecida do público em geral. 

 

10.2. A PROPONENTE não poderá divulgar quaisquer informações a que 

tenha acesso em virtude dos trabalhos ou de que tenha tomado 

conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização da 

Autoridade Competente da EMBASA, por escrito, sob pena de aplicação 

das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e 

danos. Toda a produção intelectual, inovações e de toda e qualquer 

documentação, dados, relatórios, além de materiais e outros gerados em 

razão da prestação de serviços é de propriedade da EMBASA. 

 

10.3. O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade 

sujeitará a PROPONENTE ao pagamento, ou recomposição, de todas as 

perdas e danos resultantes do descumprimento, bem como a sua 

responsabilização civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em 

regular processo judicial ou administrativo, nos termos do RILC – 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA. 

 

 

 

 


