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ESCLARECIMENTOS, 
 
ESCLARECIMENTO 1. 

  
 

a) Para a proposta de PPA, estamos considerando que o Vendedor não terá obrigação quanto à redução 

dos custos, para a Embasa, 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. Na proposta, o objeto será a entrega de energia incentivada com 

50% de desconto na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão ou Distribuição (“TUSD” e “TUST”), 

nos termos da legislação e regulação vigente do setor de energia. 

 
Resposta: Entendimento Correto 
 

 

b) A proposta a ser apresentada terá o submercado Nordeste como Ponto de Entrega, mas não há vínculo 

com usinas geradoras no Estado da Bahia, podendo a energia, ser oriunda de qualquer outro Estado 

brasileiro. 

 
Resposta: Para oferta diversa da autoprodução o entendimento está correto.  

 
ESCLARECIMENTO 2. 

 
Item “1.2 A parcela da energia da EMBASA que será alocada nesta contratação corresponde ao 
montante aproximado de 40 MWmédios. ”Não localizamos no edital o cronograma de migração 
das Unidades Consumidoras e suas respectivas cargas, a partir de julho de 2024. É possível 
disponibilizar um cronograma? 
 
Resposta: As unidades serão migradas ao até o início da vigência do contrato e a responsabilidade 
pela migração será da EMBASA. O perfil das cargas está disponível no edital no item 1.2. 
 
ESCLARECIMENTO 3. 

 
Item “1.5.4. Anexo IV – Termo de Confidencialidade” Não localizamos o anexo IV. Podemos 
considerar a cláusula décima “10. CLÁSULA DE CONFIDENCIALIDADE” em substituição ao anexo 
IV? 
Resposta: Sim 
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