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Disclaimer

O objetivo desta apresentação é apontar os principais pontos do Edital de Leilão

de Compra de Energia Elétrica – Solar e/ou Eólica – CEMIG GT LP 07/2019 e

seus anexos, e não substitui a leitura do material completo disponibilizado em

nosso site.



Edital de Leilão de Compra de Energia 

Elétrica Incentivada – Solar e/ou Eólica no 

Ambiente de Contratação Livre – ACL

CEMIG GT LP 07/2019



Características do Leilão



Objetivo

Compra, no Ambiente de Contratação Livre (ACL), de energia elétrica de fonte

incentivada com 50% de desconto na TUSD/TUST, proveniente de

empreendimentos de fonte solar ou eólica, nos submercados Sudeste/Centro-

Oeste, Sul e Nordeste (*):

Comprador: Cemig Geração e Transmissão S.A.

Tipo de Energia: Incentivada com 50% de Desconto na TUSD/TUST

Fonte: Solar ou Eólica

Submercado: SE/CO, S ou NE

Fornecimento: 01/01/2023 – 31/12/2041 (19 anos)

Sazonalização: Curva da Certificação P90

Flexibilidade mensal: +/- 10% da curva sazonalizada

Energia Comprada: pela geração medida, limitada à flexibilidade

Modulação: Conforme perfil de geração

(*) Empreendimentos localizados no submercado Norte poderão participar do certame,

escolhendo, no momento da adesão e a seu livre critério, o submercado de entrega da

energia entre SE/CO , Sul ou Nordeste.



Habilitação

Para participar do leilão, o proponente vendedor deverá ser ou que venha a se tornar agente

da CCEE, da classe dos agentes de geração ou produtor independente e atender pelo menos

uma das seguintes condições:

(i) Os empreendimentos relacionados no Termo de Adesão deverão ter sido habilitados

pela EPE para quaisquer dos Leilões da ANEEL – Leilão de Energia Nova de 2018 e

2019 e patrimônio líquido mínimo de 10% do valor de Investimento declarado à EPE;

(ii) Ter capacidade comprovada de geração instalada ativa, em operação comercial no

Brasil, própria ou do grupo societário a que pertença, de no mínimo 1GW;

(iii) Ter capital social mínimo comprovado de 500 milhões de reais.

Não será exigido o aporte de garantias de participação para os proponentes vendedores.

Serão exigidas garantias de fiel cumprimento para os proponentes vendedores vencedores.



Habilitação

Documentos a serem enviados para Habilitação que comprovem:

(i) atendimento a uma das condições contidas no slide anterior;

(ii) regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS);

(iii) regularidade perante Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

(iv) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativas ao último exercício social.

Além disso, a Cemig GT consultará o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP), o Cadastro Nacional de Empresas

Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Os Proponentes Vendedores habilitados no Leilão LP 04/2019, promovido pela Cemig GT em

13/09/2019, que desejarem participar com os mesmos empreendimentos, necessitarão apenas

enviar o Termo de Adesão, preenchido e assinado por seu(s) representante(s) legal(is), com

necessidade de reconhecimento de firmas.



Habilitação

A qualificação econômico-financeira do Proponente Vendedor ou de empresa participante de

Consórcio será aferida por meio de uma análise de crédito realizada pela Cemig GT. Serão

consideradas habilitados os Proponentes Vendedores que apresentarem os Índices extraídos

das seguintes fórmulas:

Solvência Geral (SG) =

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Ativo Total
Onde:

SG ≥ 1,0

LC ≥ 0,5



Adesão e oferta de preço

O proponente vendedor, em seu Termo de Adesão, relacionará seus empreendimentos,

juntamente com a respectiva fonte (se solar ou eólica), potência (em MW), valor anual de

sua curva de geração P90 (em MW médios), a energia que será comprometida com o

eventual contrato, se vencedor (em %), cidade e submercado.

A oferta do proponente vendedor será apenas de preço (em R$/MWh). A fonte,

submercado e montante serão aqueles definidos no Termo de Adesão, sendo que o

montante será o resultado da multiplicação do valor do campo P90 (MW médios) pelo

valor do campo Energia Comprometida (%).

Empreendimentos localizados no submercado Norte poderão participar do certame,

escolhendo, no momento da adesão e a seu livre critério, o submercado de entrega da

energia entre SE/CO , Sul ou Nordeste.



Preço

O preço, em R$/MWh, será livremente ofertado pelos proponentes vendedores,

observando o preço inicial de cada produto, que será disponibilizado aos

proponentes habilitados.

Todos os preços estão na data base 01/12/2019 e serão corrigidos pelo IPCA.



Preço

Os proponentes vendedores vencedores, após a realização do leilão, poderão

optar por alterar o preço do contrato da seguinte forma:

Produto 19 anos (janeiro de 2023 a dezembro de 2041):

• 2023 até 2027: 120,0% do seu preço vencedor do leilão; e

• 2028 até 2041: 83,0% do seu preço vencedor do leilão.

Ou

• 2023 até 2027: 110,0% do seu preço vencedor do leilão; e

• 2028 até 2041: 91,50% do seu preço vencedor do leilão.



Características do Contrato



Condições gerais do Contrato

Condições já apresentadas:

Comprador: Cemig Geração e Transmissão S.A.

Tipo de Energia: Incentivada com 50% de Desconto na TUSD/TUST

Fonte: Solar ou Eólica

Submercado: SE/CO, S ou NE (*)

Fornecimento: 01/01/2023 até 31/12/2041

Sazonalização: Curva da Certificação P90

Flexibilidade mensal: +/- 10% da curva sazonalizada

Energia Comprada: pela geração medida, limitada à flexibilidade

Modulação: Conforme perfil de geração

(*) Empreendimentos localizados no submercado Norte poderão participar do certame,

escolhendo, no momento da adesão e a seu livre critério, o submercado de entrega da

energia entre SE/CO , Sul ou Nordeste.



Condições gerais do Contrato

Posteriormente, para aqueles que se sagrarem vencedores, a Cemig GT exigirá

laudo técnico que comprove a certificação P90.

A Sazonalização da entrega de energia será conforme a Curva da Certificação

P90, multiplicada pela porcentagem da energia comprometida informada no

Termo de Adesão.

A Flexibilidade mensal será de ± 10% da curva sazonalizada da Certificação P90.

A Cemig GT comprará a energia gerada pelo empreendimento, considerando a

porcentagem da energia comprometida informada no leilão e limitada à

flexibilidade mensal.

A Modulação será conforme o perfil de geração.

O Vendedor poderá complementar a energia a ser entregue através de contratos

de compra de energia de terceiros, sob as condições estabelecidas no contrato.



Condições gerais do Contrato

Em caso de atraso no início da operação comercial, o vendedor deverá entregar

energia incentivada com 50% de desconto na TUSD/TUST proveniente de

contratos de compra. Caso esse atraso seja superior a 1 ano, o preço a ser

considerado será o menor valor entre 90% do preço contratual e o valor médio do

PLD do mês.

Caso o vendedor, por sua conta e risco, deseje vender a energia do

empreendimento em período anterior a 01/01/2023, deverá comunicar à Cemig

GT, que terá direito de preferência na compra dessa energia.



Documentação de viabilidade

O vendedor deverá apresentar, até 22/02/2021, documentos que comprovem a

viabilidade do empreendimento, resumidos abaixo e detalhados no contrato, sob

a pena de, não o fazendo, ter o contrato cancelado sem direito a qualquer tipo de

indenização, e ter a garantia de fiel cumprimento acionada.

1. Comprovação de estruturação financeira;

2. Contrato EPC;

3. Declaração dos fornecedores dos equipamentos que serão utilizados;

4. Licença ambiental;

5. Parecer de Acesso do ONS ou distribuidora;

6. Ato Autorizativo da ANEEL, com desconto na TUSD/TUST não inferior a

50%.



Garantias de Fiel Cumprimento

O vendedor deverá apresentar duas garantias, nas modalidades de Fiança

Bancária, Seguro Garantia ou Caução de CDB:

Primeira garantia, para execução caso o vendedor não apresente, até

22/02/2021, os documentos de viabilidade do empreendimento listados no

contrato, ou no caso da não apresentação da segunda garantia.

Apresentação: Até 30/06/2020;

Valor: R$ 120.000,00 / MW médio;

Validade: 3 meses após a apresentação da documentação.

Segunda garantia, para execução caso o empreendimento não entre em

operação comercial até 01/01/2024.

Apresentação: Juntamente com a documentação de viabilidade;

Valor: R$ 600.000,00 / MW médio;

Validade: 30/06/2024.



Cronograma



Cronograma do leilão



Dúvidas e esclarecimentos

O Edital do leilão e seus anexos estão disponíveis neste link.

Quaisquer pedidos de informações ou esclarecimentos devem ser encaminhados

para o e-mail mesa@cemig.com.br, observando o prazo definido no cronograma.

A Cemig GT irá publicar, no mesmo link acima, todas as perguntas e respostas,

de forma a dar ampla publicidade a todos os proponentes.

http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/nossos_negocios/energia/Oferta_de_Energia/Paginas/default.aspx
mailto:mesa@cemig.com.br


OBRIGADO


