21 de novembro de 2019

Edital do Leilão de Transmissão nº 2/2019 é
publicado oficialmente pela ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) aprovou, durante a
42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, as alterações propostas pelo
Tribunal de Contas da União (“TCU”) ao Edital do Leilão de Transmissão
nº 2/2019 (“Edital”) para licitação de 12 lotes de concessões, com 17
linhas de transmissão e 16 subestações. O leilão está marcado para 19
de dezembro deste ano e ocorrerá em São Paulo.
Serão licitadas concessões para a construção, montagem, operação e
manutenção de instalações de Transmissão, com prazo de 30 (trinta)
anos, contados da assinatura do contrato de concessão.
O Edital foi oficialmente publicado na quinta-feira (14/11) com alterações
quanto: (i) ao prazo de início da operação comercial dos
empreendimentos pertinentes ao Lote 8, de 20/09/2023 para o dia
20/03/2024; (ii) ao valor da garantia de proposta para os Lotes 2, 9 e 10;
(iii) ao valor da garantia de fiel cumprimento; (iv) aos valores máximos
da Receita Anual Permitida (“RAP”) para os Lotes 2, 3, 6, 9 e 10, com
destaque para o ajuste de RAP máxima em relação ao Lote 9, acrescida
de R$ 43 milhões para R$ 50 milhões; (v) os valores da penalidade pelo
inadimplemento das obrigações decorrentes do Edital ou dos contratos
de concessão, correspondente a aproximadamente 1% do valor do
investimento estimado pela ANEEL; e (vi) aos valores a serem
dispendidos pelos vencedores do certame, referentes ao custo de
participação no Leilão (remuneração da B3).
De acordo com o Edital, a solicitação de esclarecimentos poderá ocorrer
até dia 27.11.2019. Já a inscrição on-line e o aporte de Garantia de
Proposta poderão ser feitos entre os dias 9 e 10.12.2019 e, ainda, a data
limite para impugnação do Edital do certame ocorrerá em 12.12.2019.
CONTATOS:
Para informações adicionais, entre em contato:
Eduardo Soares
eduardo.soares@lefosse.com
Tel.: (+55) 11 3024 6388
Luisa Barreto
luisa.barreto@lefosse.com
Tel.: (+55) 11 3024 6364

Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1227 14º andar
04533-014 São Paulo SP Brasil
Avenida Presidente Wilson, 231 conj. 2703
20030-905 Rio de Janeiro RJ Brasil
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