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ESCLARECIMENTOS, 
 
ESCLARECIMENTO 1. No item 1.2 do Edital, a EMBASA informa que será destinado ao projeto 40MWm 

de consumo proveniente de cargas menores que 3MW. Por sua vez, no item 3.1 a EMBASA informa que o 

mencionado consumo de 40MWm é composto por cargas inferiores 1MW e com características de 

Consumidor Grupo A, ainda não migradas para o ACL. Considerando o exposto acima, solicitamos os 

seguintes esclarecimentos:  

 

(i) As cargas da EMBASA que serão beneficiadas pelo Chamamento Público estão vinculadas ao 

CNPJ da EMBASA, podendo migrar para o ACL através de um único perfil que aglutine os 

40MWm? 

 

RESPOSTA: Todas as cargas da EMBASA possuem o mesmo CNPJ. 
 
(ii)  (ii) Ou as cargas possuem CNPJs próprios, não sendo possível a aglutinação das cargas em um 

único perfil? 
 
RESPOSTA: Todas as cargas da EMBASA possuem o mesmo CNPJ. 
 
ESCLARECIMENTO 2. Ainda no item 3.1 do Edital, a EMBASA informa que “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)”. Contudo, a 
Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e Energia prevê expressamente que, a partir de 1º de 
janeiro de 2023, “os consumidores com carga igual ou superior a 500 kW, atendidos em qualquer 
tensão, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário 
ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional”. Ou seja, até 1º de janeiro de 
2023, todas as unidades consumidoras com até 500kW de carga já poderiam migrar para o ACL 
na condição de consumidores livres, podendo comprar energia elétrica de qualquer fornecedor, 
não sendo obrigatória a compra de energia elétrica do tipo especial. Considerando o exposto 
acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
 

(i) As cargas da EMBASA que compõem os 40 MWm de consumo possuem tamanho 

inferior a 500kW cada uma? Se as cargas estiverem acima de 500 KW cada uma, 

permanece a exigência de termos desconto na TUSD/TUST, mesmo sabendo que tais 

cargas podem comprar qualquer tipo de energia, conforme Portaria 514/2018 do MME? 

 

RESPOSTA:  As cargas possuem demandas tanto acima quanto abaixo de 500 KW e independente 
da demanda contratada a exigência é por energia renovável e que garanta desconto de no mínimo 
50% na TUSD/TUST. 

 

 

 (ii) Poderia haver disponibilização das mencionadas cargas? 

 
 RESPOSTA:  Não. 
 
 



 

ESCLARECIMENTO 3. No item 5.1, inciso (vii) do Edital, a EMBASA requerer, como condição para 
habilitação no certame, que: “O Proponente Vendedor deve ser agente da Câmara de 
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.” Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 
(i) A capacidade de geração instalada ativa, em operação comercial ou em implantação no Brasil, 

poderá ser comprovada através da demonstração de que o participante já projetou ou participou de 

projetos de geração em operação no Brasil, apesar de os ter vendido a terceiros? Ou o agente 

precisa, necessariamente, ser titular do projeto de geração em operação comercial ou implantação 

no Brasil?  

 

RESPOSTA:  Conforme consta no edital o proponente deverá comprovar ter capacidade de geração 
instalada ativa, em operação comercial ou em implantação no Brasil. A eventual venda de ativos 
operacionais poderão ser aceitos, não sendo aceito o proponente ter realizado a venda somente do 
projeto (ainda não operacional). 

 

(ii) (ii) No caso de participação no certame através de consórcio, bastaria que apenas 01 (um) dos 

consorciados possua condição, hoje, de agente de geração perante a CCEE com capacidade de 

geração instalada ativa ou todos os consorciados precisam ter tais características?  

 
        RESPOSTA:  Sim, basta que somente um consorciado possua essa condição. 
 

(iii) (iii) Há a possiblidade da participação, na condição de Proponente Vendedor, de Fundo de 

Investimentos? Se sim, tal Fundo de Investimentos deverá demonstrar histórico de investimento em 

projetos de geração ou sua capacidade financeira e técnica são suficiente para sua participação no 

certame?  

 
RESPOSTA:  O proponente deverá demostrar histórico de investimento em geração de energia, bem 
como capacidade técnica e financeira compatível com o objeto desta chamada. 

 
(iv) (iv) Proponentes que não sejam, necessariamente, agentes de geração perante a CCEE mas 

possuam histórico de implantação de projetos para si, terceiros ou empresas do grupo econômico 

podem ser considerado capazes de habilitação no certame? 

 
RESPOSTA: Sim, conforme retificação do item 5 do item, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos 
 
ESCLARECIMENTO 4. No item 6.1.1, alínea (a) do Edital, a EMBASA exige que os projetos de 
geração ofertados no certame sejam, necessariamente, de “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)”. Contudo, a Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e 
Energia prevê expressamente que, a partir de 1º de janeiro de 2023, “os consumidores com carga 
igual ou superior a 500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia 
elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema 
Interligado Nacional”. Ou seja, até 1º de janeiro de 2023, todas as unidades consumidoras com 
até 500kW de carga já poderiam migrar para o ACL na condição de consumidores livres, podendo 
comprar energia elétrica de qualquer fornecedor, não sendo obrigada a compra de energia 
elétrica do tipo especial. Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 
(i) Há possiblidade de ser ofertado, no certame da EMBASA, energia elétrica que não possua o 
benefício de 50% no desconto da TUSD/TUST, mas possua competitividade e preço para trazer 
benefício à EMBASA, especialmente considerando que a partir de 2023 unidades consumidoras 
com carga acima de 500KW poderão comprar energia de qualquer fonte de geração? 
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RESPOSTA:  As cargas possuem demandas tanto acima quanto abaixo de 500 KW e independente 
da demanda contratada a exigência é por energia que garanta desconto de no mínimo 50% na 
TUSD/TUST. 
 
ESCLARECIMENTO 5. No item 6.1.1, alínea (c) do Edital, a EMBASA exige que o empreendimento 
de geração ofertado no certame esteja localizado no Estado da Bahia. Entretanto, como se sabe, 
poder-se gerar energia elétrica em qualquer local do Brasil para atender o consumo da EMBASA 
perante a CCEE (assumindo-se o risco de diferença no PLDs dos submercados de energia) ou em 
qualquer Estado do Nordeste (sem que haja, nesse último caso, risco de diferença de PLD, visto 
que a geração estaria no mesmo submercado da EMBASA). O trecho acima, inclusive, está 
contraditório ao previsto no item 6.1.2(e) Submercado do Edita, que dá a entender que energia 
elétrica poderá ser gerada fora do Submercado Nordeste, desde que o proponente assuma o risco: 
“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 risco) relacionado à diferença 
de preços entre o Submercado do Projeto e da EMBASA;” Considerando o exposto acima, 
solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
(i) Poderia haver oferta de energia elétrica autoproduzida ou gerada em favor da EMBASA em 

central de geração situada em outro Estado do Nordeste? Ou a EMBASA só aceita a geração de 

energia no Estado da Bahia? Se a geração só puder ser gerada no Estado da Bahia, qual seria a 

motivação regulatória, jurídica ou de interesse público dessa exigência? 

 

RESPOSTA:  A energia a ser contratada pela EMBASA deverá estar vinculada a empreendimento de 
geração localizado no Estado da Bahia.  
 
ESCLARECIMENTO 6. O Edital da EMBASA, em seu item 6.1.1, alínea (f), exige a apresentação de 
“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”. 
Contudo, Contudo, quando analisamos o Anexo II da Resolução ANEEL nº 876/2020, que trata das 
outorgas de autorização para gerar energia elétrica através de fontes eólica, solar e termelétrica, 
observamos que a ANEEL exige apenas a apresentação de informação de acesso para obtenção 
da outorga de autorização e não “parecer de acesso”, que é uma etapa posterior, como 
observamos: Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
(i) Poderão participar do certame empreendimentos de geração que possuam apenas “informação de 

acesso” e não “parecer de acesso”, estando, portanto, aptos a requisitar outorga de autorização, 

conforme disposição da REN nº 876/2020 da ANEEL?  

 
RESPOSTA:  Sim, conforme retificação do item, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos 

 
 

(ii) Caso só possam participar do certame empreendimentos de geração com “parecer de acesso”, 
qual a motivação regulatória, jurídica ou de interesse público para esta exigência, visto que a 
ANEEL concede outorga de autorização para empreendimentos por meio da comprovação apenas 
da obtenção de informação de acesso, nos termos da REN nº 876/2020, sendo a obtenção do 
parecer de acesso etapa posterior? 
 

RESPOSTA:  conforme retificação do item 6, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos. 
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ESCLARECIMENTO 7. No item 6.1.1, alínea (g) do Edital, a EMBASA exige que o empreendimento de 

geração tenha sido habilitado na EPE em leilões de geração realizados nos anos de 2018, 2019 e 2020 ou 

a serem realizados em 2021. Entretanto, a obtenção de autorização e geração de energia elétrica, perante 

a ANEEL, independe de qualquer habilitação prévia em leilões de energia do ACR da EPE, existindo 

diversos empreendimentos que geram energia elétrica sem passar pela prévia participação ou 

habilitação em leilões de energia do ACR da EPE. No mesmo trecho do edital, a EMBASA indica que 

haverá “preferência para projetos com declaração de vencimento de lotes de energia no ACR”. 

Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  

 

(i) Poderão participar do certame empreendimentos de geração que não tenham sido habilitados 

ou participado de leilões de energia na EPE, mas que possuam plena viabilidade de obtenção de 

outorga de autorização perante a ANEEL, nos termos da REN nº 876/2020?  

 
RESPOSTA:  Sim, conforme retificação do item 6, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos. 
 

 
 

(ii) Caso só possam participar do certame empreendimentos de geração com habilitação prévia em 

leilões de energia da EPE, qual a motivação regulatória, jurídica ou de interesse público para 

esta exigência, visto que a REN nº 876/2020 da ANEEL não exige qualquer habilitação prévia 

na EPE para que um empreendimento de geração possa gerar energia elétrica no ACL?  

 

RESPOSTA:  conforme retificação do item 6, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos. 

 

 

(iii) Que o tipo de preferência será concedida pela EMBASA para empreendimentos que já tenham 

se sagrado vencedores de leilões de ACR da EPE? E qual a motivação regulatória, jurídica ou 

de interesse público para tal preferência? 

 

RESPOSTA: A preferência se dará como critério de desempate. 
 
ESCLARECIMENTO 8. No item 6.1.2, alínea (f) do Edital, a EMBASA exige que “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)”. Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 
(i) Que tipos de garantias e quais valores de garantias deverão ser apresentados pelos participantes do 

certame? Qual será o critério de avaliação, pela EMBASA, das garantias aportadas? Da mesma 

forma, que tipos de garantias poderão ser exigidas à EMBASA? Qual será o critério de avaliação, 

pela EMBASA, das garantias a ela eventualmente requeridas? A EMBASA aceita ofertar, como 

garantia ao fiel cumprimento do contrato pela EMBASA, a apresentação de Fiança Bancária para 

cobrir todas as obrigações de compra da EMBASA? 

 

RESPOSTA: O tipo de garantia, prazo e valor deverá ser indicado pelo proponente. O tipo, valor e 
prazo não são critérios de seleção, apenas solicitamos que indiquem. Por haver diversas formas, 
mecanismos e ferramentas de garantias, caberá ao proponente indicar aquela que julga ser a mais 
conveniente e apropriada para o seu projeto. A EMBASA analisará e se entender a necessidade de 
ajustes, conforme item 9.8 do edital solicitará ao proponente esta possibilidade. Por parte da 
EMBASA a companhia já pratica a modalidade de seguro garantia, mas também não se limita a esta 
possibilidade, cabendo ao proponente indicar àquela que melhor se adequa a seu projeto, no que 
a EMBASA analisará e se entender necessidade de ajustes, poderá requisitar essa possibilidade ao 
proponente vendedor, conforme disposto no item 9.8 do edital. 
 
ESCLARECIMENTO 9. No item 6.1.2, alínea (h) do Edital, a EMBASA exige que “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”. Como se observa, o trecho do Edital indica que os 
empreendimentos deverão ter “outorgas de geração” não afetadas pela MP 998/2020 
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(convertida em na Lei 14.120/2021). Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 
(i) Poderão participar do certame empreendimentos de geração que ainda não possuam outorga de 

autorização, desde que tais empreendimentos requisitem outorga de autorização dentro da janela 

de oportunidade de obtenção de desconto de 50% na TUSD/TUST prevista na Lei 14.120/2021?  

 

RESPOSTA: Sim, conforme retificação do item 6.1.2, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos. 
 

 

(ii) (ii) Ou apenas poderão participar do certame empreendimentos de geração que já possuam outorga 

de autorização? Se sim, qual a motivação regulatória, jurídica ou de interesse público para esta 

exigência, visto que pela Lei 14.120/2021 empreendimentos que solicitem autorização dentro de 12 

meses contados da publicação da norma poderão se beneficiar com o desconto na TUSD/TUST? 

 

RESPOSTA: conforme retificação do item 6.1.2, publicado em 
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos. 
 
 
ESCLARECIMENTO 10. No item 6.1.3 do Edital, a EMBASA indica que: “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”. 
Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
 
(i) Poderão ofertar PPAs, sem caracterização de autoprodução, agentes caracterizados como de 

comercialização perante a CCEE? Ou os mencionados PPAs, sugeridos pela EMBASA no trecho 

acima, precisam necessariamente estar vinculados a projetos de geração de energia? Se sim, qual 

a motivação regulatória, jurídica ou de interesse público para esta exigência, visto que qualquer 

agente de comercialização de energia elétrica está habilitado, pela CCEE, a ofertar PPAs à 

EMBASA em condições de concorrer no certame pelo trecho transcrito acima? 

 

RESPOSTA: O eventual PPA deverá estar vinculado a projetos de geração de energia localizados no 
Estado da Bahia. 

 

(ii) Como será comprovada, pelos agentes que ofertem PPAs à EMBASA, que sua oferta de PPA trouxe 

economia suficiente para compensar os “benefícios tarifários concedidos aos agentes enquadrados 

como autoprodutores de energia elétrica nos termos da legislação vigente”? Ficará a encargo da 

EMBASA realizar o cálculo de sua estimativa dos “benefícios tarifários concedidos aos agentes 

enquadrados como autoprodutores de energia elétrica nos termos da legislação vigente”? Que 

valores são estes de “benefícios tarifários concedidos aos agentes enquadrados como 

autoprodutores de energia elétrica nos termos da legislação vigente” considerados pela EMBASA 

para fins de avaliação de ofertas de PPAs? 

 
RESPOSTA: Ficará a cargo da EMBASA o cálculo do benefício tarifário oriundo da Autoprodução. Os 
valores de tarifas aplicadas aos autoprodutores são valores públicos constantes em resoluções 
específicas da ANEEL e estão estimados em R$ 29/MWh e será aplicado para todas as propostas, 
podendo sofrer alterações a partir de reajustes tarifários homologados pela ANEEL. 
 
ESCLARECIMENTO 11. No item 7.1 (a) do Edital, a EMBASA indica que na respectiva fórmula que 
a economia líquida será considerada pelo “Preço PPA: Preço da energia ofertada pelo 
proponente, podendo ser flat e/ou escalonado decrescente”. Contudo, na autoprodução não há 
venda de energia. Pelo contrário, a EMBASA quem ficaria responsável, regulatória e 
juridicamente, perante a ANEEL e a CCEE, pela geração de energia elétrica sob sua titularidade, 
na condição de autoprodutora. Ou seja, toda energia elétrica gerada pela central de geração, sob 
a titularidade da EMBASA na condição de autoprodutora, será computada em seu benefício. 
Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
 
(i) Como o agente participante do certame poderá ofertar uma autoprodução à EMBASA se a fórmula 

apresentada no mencionado item 7.1(a) do Edital considerado “preço da energia ofertada”, quando 
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na autoprodução a EMBASA irá gerar sua própria energia elétrica e o agente proponente, no 

máximo, alugará à EMBASA os respectivos ativos?  

 

RESPOSTA: Existem diversos arranjos jurídicos e regulatórios para o enquadramento como 
autoprodutor (via consórcio, arrendamento, venda dos ativos, etc.), inclusive com celebração de 
PPA.  

 

(ii) O aluguel dos ativos deverá estar em R$/MWh? Se sim, a EMBASA assumirá o eventual risco 

tributário do arranjo vir a ser considerado uma compra e venda de energia elétrica por sua 

precificação em R$/MWh? 

 

RESPOSTA: Não necessariamente. O contrato de arrendamento, caso venha a ser celebrado se dará 
nos termos da legislação específica. Apenas para efeito comparativo, no caso do arrendamento, os 
valores das parcelas/prestação contidas na proposta de arrendamento serão convertidos em 
R$/MWh apenas para efeito de comparação com outras eventuais propostas também em R$/MWh.  
 

Esclarecimento 12. Ainda no item 7.1(a) do Edital, a EMBASA indica que: “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”. Ou seja, a EMBASA está 

considerando a aplicação de índice de correção apenas para calcular seus custos no ACR na fórmula 

proposta no mencionado item. Entretanto, é natural que todo contrato de PPA ou todo contrato que oferte 

a locação de ativos para a EMBASA se qualificar com autoprodutora preveja o reajuste monetário de seus 

preços. Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  

 

(i) Como a EMBASA irá calcular os efeitos dos reajustes monetários previstos nas modelagens (que 

poderão ser IPCA, IGPM ou outros índices) em relação ao cálculo da economia proposta?  

 

RESPOSTA: As preços das propostas deverão ser reajustados pela IPCA. 
 

 

(ii) (ii) Ou a EMBASA, no cálculo realizado no item 7.1(a) está considerando que a precificação do 

“Preço_PPAano” será fixo, sem reajuste monetário ao longo dos anos? 

 
RESPOSTA: Conforme resposta anterior. 
 
Esclarecimento 13. No item 7.3 do Edital, a EMBASA indica que: “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”. 
Considerando o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
 
(i) Os Proponentes Vendedores poderão ofertar à EMBASA mais de uma proposta no mesmo certame? 

Se sim, cada proposta será avaliada de forma individual pela EMBASA? Poderão ser apresentas, 

pelo mesmo Proponente Vendedor, propostas de autoprodução concomitantemente a propostas de 

PPAs?  

 

RESPOSTA: Sim, os proponentes podem encaminhar mais de uma proposta e as mesmas serão 
analisadas de forma independente. 

 

(ii) Poderão ser apresentadas propostas híbridas, envolvendo PPA e Autoprodução? Caso seja possível 

apresentar mais de uma proposta pelo Proponente Vendedor, as propostas apresentadas poderão 

estar vinculadas a um mesmo projeto de geração? 

 
RESPOSTA: Sim.  
 
 
Esclarecimento 14. Nos leilões de energia ou projetos realizados por agentes de consumo ou de 
comercialização no ACL, é comum haver a possiblidade de troca do projeto ofertado, desde que 
seja mantida as condições da proposta ofertada. Considerando o exposto acima, solicitamos os 
seguintes esclarecimentos:  
 



 

(i) Será possível o Proponente Vendedor, após se sagrar vencedor do certame, requerer à 

EMBASA a troca do projeto que será explorado, desde que mantenha as condições de sua 

proposta? 

 

           RESPOSTA: O objeto a ser contrato é aquele da proposta ofertada pelo proponente. 
 

Esclarecimento 15. Nos itens 6.1.2. e 6.1.3 do Edital, a EMBASA indica quais são as exigências e 

características regulatórias que deverão ou poderão ser observadas pelos Proponentes Vendedores em suas 

ofertas, tais como: “6.1.2(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;” “6.1.2(d). 

Sazonalidade, flexibilidade 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;” 

“6.1.3(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.”  

 

Contudo, na condição de autoprodutora de energia elétrica, os ativos de geração de energia deverão estar 

sob a titularidade da EMBASA perante a ANEEL, na condição de autoprodutora de energia elétrica com 

outorga de autorização emitida, em nome da EMBASA, para autoproduzir sua energia elétrica. Dessa 

forma, toda energia elétrica gerada pela central de geração será automaticamente medida e contabilizada, 

na CCEE, sob o perfil da EMBASA, de acordo com a curva de geração da central de geração (ainda que a 

EMBASA possa, posteriormente, vender seus excedentes), não sendo possível, apenas pela autoprodução, 

que “a energia elétrica entregue à EMBASA” possua modulação e sazonalidades flats. Considerando o 

exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  

 

(i) Considerando que na autoprodução a EMBASA deverá ser titular de outorga de autorização para 

autoproduzir energia elétrica, será permitido que o Proponente Vendedor apenas transfira, perante 

a ANEEL, sua eventual outorga de autorização de Produtor Independente de Energia para 

EMBASA, requisitando a alteração para autoprodução? Ou o Proponente Vendedor deverá 

requisitar à ANEEL, desde o início da implantação da central de geração, que a outorga de 

autorização seja emitida em nome da EMBASA, na condição de autoprodutora?  

 

RESPOSTA: Sim, o proponente poderá apenas solicitar a transferência da outorga junto a ANEEL, 
desde que garanta os benefícios de autoprodutor para a EMBASA. 

 

 

(ii) Considerando que para que a EMBASA se qualificar como autoprodutora os ativos de geração 

deverão estar sob sua titularidade, através de outorga de autorização para autoprodução, será 

possível fazer a oferta de locação de ativos para EMBASA? Será possível modelar um consórcio de 

autoprodução para inclusão da EMBASA no mesmo?  

 
RESPOSTA: Sim. 

 
 

(iii) Considerando que a EMBASA, na condição de autoprodutora de energia elétrica, terá a energia 

elétrica gerada pela central de geração contabilizada, na CCEE, em seu nome, será possível ofertar 

à EMBASA soluções mensais de compra e venda de energia elétrica, aplicáveis junto à modelagem 

de autoprodução, para atingir a modulação e sazonalidade flats?  

 
RESPOSTA: Conforme item 6.1.3 do edital caberá aos proponentes 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 e propor estratégia de mitigação caso o 
risco operacional esteja alocado na EMBASA. 
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