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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
EDITAL DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA INCENTIVADA 

CEMIG GT LP07/2019 
 
 
As perguntas relacionadas abaixo foram transcritas conforme recebidas pela CEMIG GT no e-

mail mesa@cemig.com.br  
 
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ATÉ 04/10/2019: 
 
 
1. Referindo-me ao Edital da LP 07/2019, mais especificamente ao item 5.3, questionamos abaixo. 
 

O item 5.3 está assim escrito: “5.3. Para serem habilitados neste Edital, deverão:”, onde então 
são listados 4 subitens ligados pelas conjunções “e/ou”. 
Já na apresentação do Edital, na página 7, está assim escrito: “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:”. 
 
Ou seja, ao mesmo tempo que o uso da conjunção “E” ligando os quatro subitens do item 5.3 
suscita o atendimento cumulativo das condições, a apresentação do Edital deixa claro que 
somente faz-se necessário o atendimento à uma das condições. 
 
Neste sentido, pede-se confirmar o entendimento de que somente uma das condições listadas 
nos subitens do item 5.3 do Edital precisa ser atendida. 
 
Para fins de clareza, por exemplo, caso o Proponente Vendedor (ou seu controlador) comprove 
capital social mínimo de 500 milhões de reais, o mesmo estará apto à habilitação neste quesito 
específico, mesmo que: (i) os empreendimentos não tenham sido cadastrados nem habilitados 
no leilões promovidos pela ANEEL; e (ii) o Proponente Vendedor não comprove ter capacidade 
de geração instalada ativa, em operação comercial no Brasil, própria ou do grupo societário a 
que pertença, de no mínimo 1GW de capacidade instalada. 
 
Em confirmando-se o entendimento acima, parece-nos razoável que o item 5.3 do Edital seja 
revisado, retirando a conjunção “E” ligando os seus quatro subitens, deixando, portanto, somente 
a conjunção “OU”. 
 
 
R. Para ser habilitado, o PROPONENTE VENDEDOR deverá atender a, pelo menos, um dos 
itens citados na cláusula 5.3 do edital. 

 
 
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ATÉ 16/10/2019: 
 
 
2. Em relação ao item 3.3.1 Antecipação de Geração: 

O nosso parque terá antecipação para 2021, porém toda a energia de 2021 e 2022 já está 
comprometida em contratos bilaterais. Como será tratado o direito de preferência de compra da 
Cemig neste caso? 
 
R. Conforme item 3.3.1 do Edital e Parágrafo Terceiro da Clausula Sétima do Contrato, a CEMIG 
GT terá o direito de preferência na compra dessa energia. 

 
 
3. Em relação ao item 5.3.3, onde o Proponente Vendedor deve ser ou se tornar agente da CCEE, 

da classe dos agentes de geração ou produtor independente e deverá comprovar capital social 
mínimo de 500 milhões de reais, e/ou; temos as seguintes dúvidas: 

 
a. O capital social mínimo de R$ 500 milhões pode ser comprovado pelo controlador do 
Proponente Vendedor? 

 
R. O capital social mínimo de R$ 500 milhões, subscrito e integralizado, poderá ser comprovado 
pelo controlador, conforme item 5.3.4 do edital.  
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b. O capital social mínimo de R$ 500 milhões pode ser apenas subscrito ou precisa ser 
subscrito e integralizado? 

 
R. O capital social mínimo de R$ 500 milhões deverá estar subscrito e integralizado no momento 
da Adesão. 

 
 
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ATÉ 21/10/2019: 
 
 
4. Referindo-me ao Edital da LP 07/2019, mais especificamente ao termo de adesão, temos o 

questionamos abaixo.  
 

Empresa que está em fase avançada de aquisição de novos ativos de geração (solar ou eólica) 
mas que até o prazo de envio do Termo de Adesão não está apta a enviar as informações do 
empreendimento relacionada no Termo de Adesão (tabela abaixo) poderá ser habilitada? Vale 
ressaltar que esta mesma empresa já controla diversas (SPE’s) de geração de energia 
(totalizando capacidade instalada das controladas acima de 1 GW e capital social acima de R$ 
500 milhões) inclusive com subsidiária no segmento de comercialização.  
 
Neste caso, é possível declarar apenas o volume de venda a ser disponibilizado pela 
controladora (em MW médios), o submercado, e a curva de sazonalização para esta energia 
declarada? 

 

RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROPONENTE VENDEDOR 

NOME DO 
EMPREENDIMENTO 

FONTE 
(SOLAR; EÓLICA) 

POTÊNCIA 
(MW) 

P90  
(MW médios) 

ENERGIA 
COMPROMETIDA 

(%) 

 
CIDADE/UF 

SUBMERCADO 
(SE/CO; SUL; NE) 

                                          

 
R. Para que as empresas sejam habilitadas para o certame, deverá ser atendido o disposto no 
item 5 do Edital, sendo que o Termo de Adesão (Anexo II) deverá conter todos os campos 
preenchidos da tabela “RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROPONENTE 
VENDEDOR”. Os empreendedores que forem habilitados pelos critérios de capacidade de 
geração instalada ativa ou capital social mínimo de R$ 500 milhões poderão informar eventual 
alteração do Nome do Empreendimento. Para tanto, essa informação deverá ser realizada em 
conjunto com a Comunicação pelo Proponente Vendedor de opção de agrupamento de 
empreendimentos, conforme horário e data informada no Cronograma do Edital. 

 
5. Um consórcio pode participar com vários projetos dentro de uma SPE e após consagrar-se 

vencedor no leilão realizar a divisão por mais de uma SPE? 
 
R. Sim. Após a assinatura dos contratos, o vencedor poderá efetuar a cessão dos contratos, 
estando esta cessão subordinada à prévia anuência e concordância do COMPRADOR e aos 
preceitos da legislação. 
 

6. O vendedor é obrigado a comunicar à Cemig sobre qualquer antecipação de entrada em 
operação comercial? 
 
R. Para qualquer venda de energia de antecipação, a Cemig GT deverá ser comunicada, e esta 
terá o direito de preferência na compra dessa energia, nos termos do item 3.3.1 do Edital. 
 
 

7. Qual a penalidade no caso em que o vendedor apresente a antecipação de entrada em operação 
comercial e não consiga cumprir? 
 
R. Caso o vendedor negocie a venda de energia de antecipação com a Cemig GT e 
eventualmente não consiga cumprir essa obrigação, o vendedor deverá realizar a entrega da 
referida energia por meio de contratos de compra de energia celebrados com terceiros. 
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8. Qual o procedimento em caso de antecipação de entrada em operação comercial em fases? Isto 
pode acontecer ou a Cemig só aceitará a antecipação caso a entrada em operação comercial 
seja de 100% do(s) empreendimento(s)? 
 
R. O montante de energia antecipado poderá ser parcial e será previamente acordado entre as 
partes. 
 

9. De que forma (carta registada, e-mail, etc.) o vendedor poderá/deverá comunicar a antecipação 
da entrada em operação comercial? 
 
R. A comunicação deverá ser feita através de e-mail ou correspondência. 
 

10. Caso a Cemig não se interesse pela compra durante o período de antecipação (antes de 
01/01/2023), o vendedor poderá vender a energia a terceiros no ACL? 
 
R. Conforme disposto na Cláusula Sétima, Parágrafo Quarto, da minuta de Contrato (Anexo III do 
Edital), o COMPRADOR deverá responder se irá, ou não, exercer o seu direito de preferência, em 
até 60 (sessenta) dias após a comunicação do VENDEDOR. Caso a Cemig GT não venha a 
exercer seu direito de compra da antecipação, o VENDEDOR ficará liberado para comercializar 
essa energia com outros agentes do ACL. 
 

11. Edital | Ponto 4.3:  

“Os VENDEDORES poderão, até 5 (cinco) dias úteis após o término do Leilão, optar por alterar o 
seu preço de lance vencedor no leilão da seguinte forma:  
 

Opção 1 – de 01/01/2023 até 31/12/2027: 120% do seu preço de lance vencedor do leilão; 
                 de 01/01/2028 até 31/12/2041: 83% do seu preço de lance vencedor do leilão. 
 
Opção 2 – de 01/01/2023 até 31/12/2027: 110% do seu preço de lance vencedor do leilão; 
                 de 01/01/2028 até 31/12/2041: 91,50% do seu preço de lance vencedor do leilão.” 
 
P1: De que forma o vendedor informará a Cemig da estrutura de preços que optar? 
 
R. A comunicação deverá ser feita por e-mail ou correspondência, até a data estabelecida no  
Edital. 
 

12. Há a possibilidade de o Vendedor escolher uma estrutura de preços flat, além das 2 estruturas 
mencionadas no edital?  
 
R. Sim, o vendedor efetuará a proposta de venda de energia com o preço flat para todo o período 
de fornecimento, e terá a opção de alterar o preço do lance vencedor conforme item 4.3 do Edital. 

 
13. Se um consórcio participa do leilão e se sagra vencedor no mesmo, é exigido que o contrato seja 

assinado pelo consórcio?  
 
R. Nos termos do item 11.4 do Edital, caso o Proponente Vendedor Vencedor seja um consórcio, 
todas as empresas a ele pertencentes serão signatárias do contrato de compra e venda de 
energia elétrica incentivada. 
 

14. Uma das partes do consórcio pode adquirir 100% do projeto (e com isso o consórcio deixar de 
existir) entre a data do leilão e a da assinatura do contrato? 
 
R. O contrato celebrado com as empresas pertencentes ao consórcio vencedor deverá ser 
cedido, via Termo de Cessão (modelo anexo na minuta de contrato), para a sociedade de 
propósito específico - SPE constituída, que não poderá ter quadro societário diferente do 
consórcio, até 20/05/2020, conforme disposto no item 11.4.1 do edital. 
Caso seja do interesse das empresas participantes do consórcio, poderá ser solicitada a cessão 
do contrato, estando esta cessão subordinada à prévia anuência e concordância do VENDEDOR 
e aos preceitos da legislação. 

 
15. Edital | Ponto 5.3:  

“Para serem habilitados neste Edital, deverão: 
5.3.1 os empreendimentos do PROPONENTE VENDEDOR relacionados no seu termo de adesão 
– Anexo II deste Edital, deverão ter sido habilitados tecnicamente pela EPE em qualquer Leilão 
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de Energia Nova, promovidos pela ANEEL nos anos de 2018 e 2019. Para fins deste edital, 
entende-se como empreendimento habilitado pela EPE, qualquer empreendimento inscrito no 
referido leilão. Para comprovar a inscrição, o Proponente Vendedor deverá apresentar qualquer 
documento que comprove a sua habilitação técnica e comprovar o patrimônio líquido mínimo de 
10% (dez por cento) do valor do INVESTIMENTO declarado à EPE, e/ou; 
5.3.2 o Proponente Vendedor deve ser agente da CCEE, da classe dos agentes de geração ou 
produtor independente e deverá comprovar ter capacidade de geração instalada ativa, em 
operação comercial no Brasil, própria ou do grupo societário a que pertença, de no mínimo 1GW 
de capacidade instalada, e/ou; 
5.3.3 o Proponente Vendedor deve ser ou se tornar agente da CCEE, da classe dos agentes de 
geração ou produtor independente e deverá comprovar capital social mínimo de 500 milhões de 
reais e/ou.” 
 

O escopo de “grupo societário” inclui empresas com a mesma controladora, mesmo que seja uma 
empresa estrangeira? Ou seja, o Vendedor poderá ser a holding das empresas autorizadas como 
produtores independentes de energia cujos empreendimentos participarão do leilão? 
(Considerando que a holding não é agente CCEE). 
 
R. O escopo de “grupo societário” inclui empresas com a mesma controladora, mesmo que seja 
uma empresa estrangeira, respeitando o mínimo de capacidade instalada ativa em operação 
comercial no Brasil de 1GW. 
O Vendedor poderá ser a holding das empresas autorizadas como produtores independentes de 
energia cujos empreendimentos participarão do leilão. Ser agente da CCEE é premissa para que 
o Vendedor tenha condições de realizar o registro da energia no CliqCCEE, dentre outras 
obrigações definidas em Contrato. 
 

16. A comprovação do capital social mínimo de 500 milhões pode ser efetuada em nível consolidado 
no Brasil? A documentação terá que ser auditada do ano anterior (2018) ou a última disponível? 
 
R. O controlador direto deverá comprovar capital social mínimo de 500 milhões de reais, 
utilizando Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativas ao último exercício social, já 
exigíveis, publicados oficialmente, ou através da última alteração do Estatuto Social/ Contrato 
Social. 
 

17. Em caso de consórcio, a comprovação do capital social deverá ser feita apenas pela empresa 
líder ou pelo consórcio também? 
 
R. A comprovação de capital social mínimo será feita pelo somatório dos capitais sociais das 
empresas participantes do consórcio. 

 

18. Em caso de consórcio, toda a documentação exigida (certidões, documentos societários, 
balanços patrimoniais) é para todos os participantes do consórcio ou somente para a empresa 
líder do consórcio? 
 
R. É necessário a apresentação da documentação de todas as empresas participantes no 
consórcio. 

 

19. Não há nenhuma possibilidade, em caso de consórcio, que haja alteração do quadro societário da 
SPE antes de 20/05/2020? 
 

R. Ver resposta do item 14. 
 

20. No primeiro campo (“Empresa (sem abreviações)”) devemos preencher, em caso de consórcio, 
com os dados da empresa líder? 
 
R. Deve ser preenchido o nome do consórcio. 
 

21. Os dados de endereço, número de telefone, inscrição estadual, etc. são, em caso de consórcio, 
referentes à empresa líder? 
 
R. Sim. 
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22. Caso nenhum dos proponentes seja agente CCEE, os respetivos campos “Classe”, “Sigla” e 
“Código Agente” podem ser deixados em branco? 
 
R. Sim. 
 

23. Em caso de consórcio, é necessário que ambos os participantes do consórcio assinem o termo de 
adesão, ou é suficiente apenas as assinaturas dos representantes legais da empresa líder do 
consórcio? 
 
R. A assinatura do termo de adesão deve ser feita de acordo com a definição na constituição do 
consórcio. Se não houver essa definição, deverá ser feita pelos representantes legais da 
controladora. 

 
24. Vários empreendimentos podem ser registrados no mesmo Termo de Adesão, tendo a mesma 

propriedade? 
 
R. Poderão ser relacionados, no Termo de Adesão, quantos empreendimentos o Proponente 
Vendedor desejar. 
 

25. Vários consórcios, um por empreendimento, podem ser registrados no mesmo Termo de Adesão, 
considerando que têm exatamente a mesma estrutura detentora (por exemplo, mesma estrutura 
de consórcio) e características similares (tecnologia, submercado, cidade/UF)? 
 
R. Cada consórcio deve preencher um termo de adesão e possuir a sua relação de 
empreendimentos. Os empreendimentos não necessitam possuir características similares. 
 

26. Vários empreendimentos com a mesma estrutura de propriedade (consórcio), tecnologia, 
submercado, etc., poderão ser agregados como cluster e a sua participação no leilão também ser 
agregada (por exemplo, um bid para o cluster)?  
 
R. O proponente vendedor poderá listar vários empreendimentos em um mesmo Termo de 
Adesão. No momento da divulgação da habilitação, a Cemig GT solicitará aos proponentes 
vendedores que informem como pretendem promover seus lances. A configuração padrão será 
lance por empreendimento. No entanto, será dada a opção de agrupar mais de um 
empreendimento em um único lance. Ressaltamos que o agrupamento de empreendimentos só 
poderá ocorrer para empreendimentos que estejam enquadrados em um mesmo produto. A 
obrigação de geração será feita por agrupamento. 
 

27. Nos produtos referentes a energia solar, o volume de energia contratado anual não sofrerá 
alteração ao longo da duração do contrato, refletindo a degradação técnica a qual os painéis 
estão sujeitos? 
 
R. O volume de energia contratado anual não sofrerá alteração ao longo da duração do contrato. 
 

28. No caso dos produtos de energia solar, levando em consideração a degradação técnica dos 
painéis solares, o P90 solicitado é o do ano 1 ou do ano médio do contrato (por exemplo, 
referente ao ano 7/8)? (nos leilões regulados, com duração de 20 anos, toma-se como referência 
o ano 10) 
 
R. A curva P90 deverá refletir o ano médio do contrato, de acordo com os critérios utilizados nos 
leilões do ACR e habilitação técnica da EPE. 
 

29. A “planilha com a expectativa de curva de geração horária/anual (8760)” pode ser um valor 
interno do empreendedor, seguindo os valores anual/mensais da certificação independente, ou 
terá que ser também proveniente do mesmo certificador externo que certificou os valores anual e 
mensais? 
 
R. A planilha com a expectativa de curva de geração horária/anual (8760) poderá ser oriunda de 
valores internos do empreendedor, desde que tais valores correspondam aos números 
apresentados pela certificação independente. 

 


