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ESCLARECIMENTOS, 
 
ESCLARECIMENTO 1. 

  
 

• Gostaríamos de confirmar que a proposta de fornecimento de energia no modelo de PPA poderá 
ser enviada em nome de um agente comercializador, e não apenas gerador, como estabelecido 
no Edital, considerando que possuímos outras empresas parte de nosso grupo econômico que 
possuem ativos de geração; 

 
Resposta: Sim. 
 

ESCLARECIMENTO 2. 

 

 

• Gentileza confirmar a possibilidade de enviar, em substituição a DRE do ano de 2019, o balanço 
de 2020 e o balancete parcial referente ao exercício de 2021, visto que a proposta será 
apresentada por agente comercializador parte do grupo econômico da Enel, mas que iniciou 
operação comercial neste ano; 
  

 
Resposta: Conforme Item 5 do edital “Balanço patrimonial e demonstrações contábeis auditado do 
Proponente do ano de 2019 e do 1° trimestre de 2020 (ou último exercício social)” Assim, pode ser 
enviado o balanço de 2020 ou último exercício social. 

 
ESCLARECIMENTO 3. 

 

• Gentileza confirmar que A EMBASA estará contratando 40 MWm na data inicial do contrato, 
independentemente se qualquer atraso na imigração das unidades consumidoras que ainda não 
são parte do ACL.  

 
Resposta:  Sim. 
 
ESCLARECIMENTO 4. 

 
 

• Conforme consta no item 3.2 JANELA DE OPORTUNIDADES do edital, temos o seguinte trecho: 
  

“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.” 

 
A proposta a ser apresentada observará integralmente os critério da legislação atualmente em 
vigor, mas não temos como assegurar que eventuais mudanças regulatórias futuras não possam, 



 

eventualmente, vir a causar a perda de tais benefícios tarifários. Nesse caso como podemos 
proceder? 

    
 

Resposta:  A proponente deverá assegurar que sua proposta garante os benefícios pretendidos a 
luz da legislação em vigor, eventual mudança regulatório futura será avaliada diante do caso 
concreto. 
 
Importante salientar, conforme consta em edital, que a Lei 14.120/2021 estabeleceu cronograma 
de alterações regulatórias, neste caso o propoente deve observar esse calendário e garantir que 
sua proposta não será atingida pelas determinações da Lei 14.120/2021 uma vez que e seus efeitos 
futuros (da lei) são conhecidos desde já. 
 
ESCLARECIMENTO 5. 

 
 

• No ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO poderíamos realizar a alteração do seguinte trecho destacado 
abaixo: 

  
“Prezados Senhores. 
Declaramos que não possuímos, na presente data,  nenhum dos impedimentos listados 
nos arts. 5º e 6º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA – RILC-
EMBASA, bem como não estamos com quaisquer dos impedimentos listados na Lei nº 
13.303/2016 e seus Decretos. 
  
Declaramos ainda que não possuímos, na presente data,  quaisquer empecilhos que 
venham a culminar em futura inabilitação ou que causem quaisquer embaraços no bom 
andamento do certame.” 

 
 

Resposta: A declaração de não impedimento não pode ser alterada. A declaração terá como base a 
data na qual foi entregue. 
 

• No item 2. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA do edital, é feito um comentário a respeito de um 
preâmbulo no qual é mostrado um resumo dos recursos financeiros para execução do objeto do 
edital. Não foi localizado esse preâmbulo. 
 

Resposta: Informação não publica. 
 

• Destacamos que não se pode garantir que a EMBASA não arcará com os custos referentes à 

CONTA COVID, ainda que a MP 950 tenha caducado. Eventual repasse destes custos observarão 

o disposto na legislação em vigor. 
 
Resposta: Entendimento correto. 
 

• Conforme consta o item 9.8. 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, devido ao fato da proposta a ser enviada ser 

de PPA. Favor esclarecer a que diligências se referem, visto que  não podemos aceitar auditorias 

externas de forma indiscriminada, sem justificativas ou aviso prévios, mas permaneceremos à 

disposição para esclarecer quaisquer questionamentos adicionais que a EMBASA tenha quando 

a proposta comercial que apresentarmos. 
 

Resposta: Não se trata de auditoria, mas da eventual necessidade de esclarecer ou complementar 
algum ponto/informação constante da proposta. 
 



 

 
• Diante das observações acima gostaríamos de questionar se seria possível participarmos do 

processo sem assinar o Anexo II – Termo de Adesão no qual consta a aceitação de todos os 

termos do edital ou se seria possível incluirmos no mesmo as ressalvas aqui expostas. 

  
 
Resposta: A assinatura do termo de adesão é obrigatória.  
 
 
 
 
 
 
 


