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COMUNICADO  
 

ERRATA 
 

A EMBASA vem por meio deste informar alteração de informações constante no 
item 6.1.1 alíneas f e g do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, conforme abaixo. 
 

 
Onde se lê: 
 
Alínea 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; 

 

Leia-se 

 

Alínea f) Conexão: Informação de acesso, 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 informação de acesso, 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; 

 

Onde se lê: 
 

Alínea 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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 Leia-se 

 
Alínea g) Habilitação Prévia EPE Os empreendimentos do Proponente, 

indicado na proposta deste Edital, deverão ter sido habilitados ou demostrar 

capacidade de habilitar-se 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. Para 

demonstração de capacidade de habilitar-se, o proponente deverá encaminhar toda 

a documentação exigida pela EPE para fins de cadastramento e habilitação em 

leilões de energia, 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. 

 


