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ESCLARECIMENTOS, 
 

ESCLARECIMENTO 1. Edital, página 1: "Este documento e seus anexos integram de forma 
indissociável o Edital da Licitação e da Minuta de Contrato, complementando-os 
independentemente de transcrição."                   
 
Pergunta: Vai haver disponibilização de minutas de contratos pela Embasa?  O Edital menciona. 

 
 

RESPOSTA: RESPOSTA:  As minutas serão trocadas e discutidas após a seleção e deverão respeitar as 
disposições contidas na Lei 13.303/16. 

 
 

ESCLARECIMENTO 2 Cláusulas 1.2. e 6.1.3. (b) do Edital  
   Pergunta: Favor esclarecer os impedimentos aplicáveis à estrutura de Autoprodução por E
 quiparação em oposição à sinalização de aporte de capital pela Embasa, para adquirir o ativo de      
energia 2 anos após a entrada em operação comercial. 
 
RESPOSTA:  A modelagem de autoprodução por equiparação só é permitida para cargas com 
demanda contratada individual de no mínimo 3 MW. 

 
 

ESCLARECIMENTO 3 Cláusula 3.1. "a presente chamada pública busca atender a carga de 40 Mw 
médios ainda não migrados para o ACL"                                                    
Pergunta: A Embasa precisará de apoio específico para a migração do ACR para o ACL? 

 
RESPOSTA:  A migração das cargas da EMBASA para o ACL será de responsabilidade da EMBASA. 
 
ESCLARECIMENTO 4 - Cláusula 6.1.1 (c) Localização: Empreendimento deverá estar localizado no 
Estado da Bahia.                                                                                  
Pergunta: Esta restrição se aplica tanto à propostas apresentadas para a autoprodução quanto 
para as propostas apresentadas para a compra e venda direta de energia, conforme possibilidade 
prevista no item 6.1.3 do Edital? 
 
RESPOSTA:  Sim. 
 
ESCLARECIMENTO 5. Cláusula 6.1.3 (a) modelagem jurídica e regulatória.                   
Pergunta: Favor esclarecer se é obrigatório o envio de minutas contratuais que formalizem o 
arranjo proposto nesta fase ou se as minutas serão trocadas e discutidas após a seleção. 
 
RESPOSTA:  As minutas serão trocadas e discutidas após a seleção e deverão respeitar as disposições 
contidas na Lei 13.303/16. 
 



 

 
 
ESCLARECIMENTO 6 Cláusula 6.1.3 (b) e (c) do Edital                                                                     
 Pergunta: a Embasa pretende ter o direito de adquirir 100% do ativo ou até 100% do ativo em  
questão? 
 
RESPOSTA:  Dentre os modelos e arranjos possíveis, a EMBASA está disposta a analisar propostas 
que contemplem a opção de aquisição de 100% do ativo. Importante informar que essa é uma das 
possibilidades. 
 
ESCLARECIMENTO 7 - Existe algum prazo pretendido para início da entrega da energia? 
 
RESPOSTA:  24 meses após a assinatura do contrato. 
 
ESCLARECIMENTO 8- Entendemos que a MP 998/2020, citada no item 3.2 do Edital, e que 
estabelece o fim do desconto de 50% na TUSD foi prorrogada 01/03/2022, ou seja, projetos que 
possuem outorgas de geração emitidas até 01/03/2022 terão o benefício de isenção de 50% da 
TUSD, enquanto que projetos outorgados após essa data não terão mais esse benefício. 
 
RESPOSTA:  A MP 998/2020 foi convertida em Lei 14.120/2021 no qual dispõe em seu art. 26 que: 
 
§ 1º-C. Os percentuais de redução de que tratam os §§ 1º, 1º-A e 1º-B deste artigo serão aplicados: 
 
“I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento da Aneel, no prazo de 
até 12 (doze) meses, contado a partir da data de publicação deste inciso, e que iniciarem a operação 
de todas as suas unidades geradoras no prazo de até 48 (quarenta e oito) meses, contado da data da 
outorga;. 
 
ESCLARECIMENTO 9 - No item (vii) do item 5.1, informa que o proponente vendedor tem que  ser 
agente da CCEE no ato da adesão, porém projetos em desenvolvimento ainda não são agentes da 
CCEE, uma vez que o gerador só pode se tornar agente após o inicio da operação comercial. Pedimos 
esclarecimento. 

 
RESPOSTA:  Conforme retificação do item 5 do edital, disponível em 
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/transparencia/chamamentos-publicos 
 

 
 
Thiago Ferreira V. Oliveira 
Gerente de Energia Elétrica – TDOE 
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