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ESCLARECIMENTOS, 
 
 
 

A Enel Trading solicita espaço para esclarecimentos referente ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA - 
CONTRATAÇÃO DE ENERGIA INCENTIVADA DE LONGO PRAZO, conforme consta no item 8 
ESCLARECIMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS À EMBASA. Segue abaixo a lista de perguntas: 
 

ESCLARECIMENTO 1. 

 
• Em caso de ser enviado o Balanço e DRE da empresa é necessário enviar algum documento a mais 

a fim de atender ao item 5.4 do edital, ou o envio dos mesmos já serão suficientes? 
 

Resposta: DRE e Balanço são suficientes. 
 

 
ESCLARECIMENTO 2. 

 
• É necessário apresentar Outorga de geração para proposta no modelo de PPA, conforme 

solicitado no item 6.2 i? 
 

Resposta: Para propostas de PPA não se faz necessário apresentação de outorga. Entretanto o 
proponente fica responsável por manter os descontos aplicados a TUSD/TUST e que a energia 
ofertada não seja, nem venha a ser, alcançada pelos termos da Lei 14.120/2021. 

 
Resposta: Sim 

 
ESCLARECIMENTO 3. 

 
• Apesar das Informações Financeiras do Projeto ou do Grupo Econômico estarem contempladas no 

subitem 6.2.2.3. que corresponde a um subitem do item “6.2.2. Para Proposta de Autoprodução”, 
tais documentos então não são necessários para envio em uma proposta de PPA ou também 
deverão ser enviados? 
 

Resposta: Para Propostas de PPA não são necessários. 
 
ESCLARECIMENTO 4. 

 
• No anexo III Ficha Cadastral, não consta diferenciação no caso de proposta para Autoprodução e 

PPA. No caso de PPA se faz necessário relacionar o empreendimento do proponente vendedor ou 
podemos colocar que não se aplica? Em caso positivo o empreendimento necessariamente deverá 
ser da Bahia? 
 



 

Resposta: Para Propostas de PPA não se faz necessário relacionar os empreendimentos do 
proponente. Para propostas de PPA não necessariamente precisa estar localizado no Estado da 
Bahia. 
 
ESCLARECIMENTO 5. 

 
• Não localizado os Anexos IV e V conforme consta no edital. 

 
Resposta: Anexo IV disponibilizado no site da EMBASA. O item 10 do Edital deverá ser considerado 
como o anexo V. 

 
 
 
 

 
Thiago Ferreira V. Oliveira 
Gerente de Energia Elétrica – TDOE 


