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I – AS TERMELÉTRICAS RESPONSÁVEIS PELA PRESENTE CONTRIBUIÇÃO
A presente contribuição à Consulta Pública MME nº 108/2021 foi formulada a
partir de uma pauta comum de 15 (quinze) pessoas jurídicas, integrantes de 11 (onze)
grupos econômicos, que titularizam outorgas (autorizações) de geração a partir de
fonte termelétrica (“UTEs”) com a utilização de combustíveis fósseis líquidos (óleo
combustível ou óleo diesel) em 20 (vinte) centrais de geração abaixo identificadas,
somando cerca de 3 GW de capacidade instalada em 8 (oito) Estados da Federação e
em 3 diferentes submercados (Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste):

Em seu conjunto, essas 20 (vinte) UTEs, todas em operação comercial e com
CCEARs vigentes (celebrados no âmbito de leilões regulados realizados pela ANEEL
entre 2005 e 2008), têm contribuído decisivamente para que o Sistema Elétrico
atravesse momentos de escassez hídrica (como os verificados em 2014 e 2021).
Para fins ilustrativos, a geração acumulada desses empreendimentos
representou, até o momento, 68.688 GWh, montante suficiente para abastecer cerca
de 35,3 milhões de residências brasileiras por um período de 1 ano1 ou (i) 2 vezes o
1

Considerando o consumo residencial médio brasileiro enunciado no Anuário Estatístico de Energia
Elétrica 2020. Pág. 89.
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consumo elétrico total da região Norte durante o ano de 2020, (ii) todo o consumo
elétrico cativo da região Nordeste em 2020, (iii) 2,2 vezes todo o consumo elétrico
rural do Brasil em 2020. Tais métricas comparativas reforçam a relevância de geração
que essas UTEs representaram até o momento para o Sistema Interligado Nacional
(SIN).
Contratadas originalmente com expectativa de gerar poucas horas por ano, as
UTEs a óleo eram encaradas como usinas de backup, mas tiveram participação
crescente no atendimento energético com os despachos predominantemente fora da
ordem de mérito, tratados pela Resolução CNPE nº 08, de 20 de dezembro de 2007,
posterior ao Leilão de Energia Nova da maioria dessas usinas.
Vale destacar que a maioria das UTEs está localizada no submercado
Nordeste, em que tem ocorrido a maior penetração de fontes intermitentes e nãodespacháveis (eólicas e fotovoltaicas), com a imposição de novos e relevantes desafios
operativos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS para atendimento
instantâneo da carga e aos requisitos de confiabilidade da rede.
Também destacamos que essas e outras UTEs localizadas nos submercados
Norte e Sudeste/Centro-Oeste estão próximas aos principais centros urbanos e de
carga de suas respectivas regiões, o que se traduz em manifesto benefício locacional.
Assim, os despachos dessas usinas não têm ocorrido apenas por razões energéticas,
mas também por razões elétricas e para a oferta de reserva de potência operativa.
As UTEs acima são dotadas de, no mínimo, três grandes vantagens:
i)

total flexibilidade (ou seja, permitem a contratação apenas de
capacidade propriamente dita, sem a necessidade de contratação de
energia associada);

ii)

alto grau de vocação para a disponibilização de reserva de capacidade,
com combustíveis líquidos e armazenados no site, possibilitando ao
ONS efetivamente dispor da geração imediata das referidas UTEs nos
momentos em que o sistema delas necessitar com rápida tomada de
carga (sem qualquer impacto de variações da natureza, como
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eventual redução de recursos hídricos, da força dos ventos ou da
incidência solar); e
iii)

estarem em operação comercial, o que: iii.1) afasta os riscos de atraso
na implantação da central de geração (ex: retardamento no
licenciamento

ambiental,

riscos

de

financiamento,

problemas

construtivos etc.); iii.2) afasta os riscos referentes a atrasos em
reforços em instalações de transmissão/distribuição; e iii.3) dispensa a
realização

de

novos

investimentos

em

instalações

de

transmissão/distribuição, já que o montante de uso da rede já se
encontra contratado.
Em breves linhas, as requerentes são titulares de UTEs totalmente aderentes
à contratação de reserva de capacidade, objeto principal da CP nº 108/2021.
Dito isso, seguem algumas contribuições à minuta de Portaria apresentada à
contribuição dos interessados.
II – ASPECTO NÃO DETALHADO DA MINUTA PORTARIA. O LIMITE DE CVU.
Apesar do considerável e elogiável grau de pormenorização da Portaria, não
se pode deixar de registrar a existência de alguns itens não detalhados. A falta de
algumas informações, como as datas de vários atos relacionados ao certame, não traz
maior consequência. Contudo, a ausência de indicação de certos parâmetros
(sobretudo no art. 7º, que traz limites diversos à participação no referido leilão)
prejudica em larga medida a contribuição de eventuais interessados. Dito de outra
forma, a depender do valor inserido para cada limite do art. 7º, o agente terá interesse
ou não na apresentação de contribuição sobre o tema.
Em específico, faz-se referência à ausência de indicação no art. 7º, IV, do
valor máximo de CVU (em R$/MWh) para a contratação de UTEs.
Para as UTEs responsáveis pela presente contribuição, a questão do CVU
máximo (art. 7º, IV) é não apenas relevante como de máxima importância. Afinal, por
vezes, não há a correta compreensão do custo real de uma UTE ao sistema. Isso pode
ocorrer por uma sobrevalorização do CVU em detrimento da Receita Fixa, sendo que,
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na verdade, ambas importam na correta valoração do custo de contratação. É possível,
por exemplo, que o estabelecimento de um “limite de CVU” (ex: R$600,00/MWh)
conduza a uma contratação mais cara para o sistema e, portanto, mais onerosa para os
usuários que arcarão com os custos do encargo de capacidade (uma vez que o
exemplo dado tende a conduzir a uma Receita Fixa mais elevada).
Dito de forma mais clara, uma UTE existente, a óleo diesel ou a óleo
combustível, com CVU aparentemente mais elevado (ex: R$1.000,00/MWh) e Receita
Fixa significativamente mais baixa, totalmente flexível, será despachada apenas
pontualmente, nos momentos em que o ONS assim decidir. Essa UTE efetivamente
proverá reserva de capacidade ao SIN. Eventual decisão do planejamento setorial de
limitar o CVU a um valor inferior ao tipicamente praticado pelas UTEs a óleo pode ter
efeito exatamente contrário ao desejado, aumentando os montantes financeiros a
serem exigidos do consumidor brasileiro, se conjugados o CVU e a Receita Fixa na
análise de impacto final.
Afinal, ao retirar diversas UTEs existentes e flexíveis da competição, outros
empreendimentos (ex: UTEs a gás natural com 30% de inflexibilidade) serão
contratados. Apesar de as UTEs inflexíveis apresentarem, nominalmente, um CVU mais
baixo, a inflexibilidade pode conduzir, a depender do patamar de despacho durante o
período da contratação, a um impacto sobre o consumidor significativamente maior, o
que é agravado por estas UTEs apresentarem Receita Fixa também mais elevada.
Considerando o intuito central de se disponibilizar reserva de capacidade, a
contratação de empreendimentos inflexíveis pode configurar, utilizando-se uma
expressão popular, “o barato que sai caro”, ou uma expressão da técnica econômica,
uma “seleção adversa”. Apesar de ser contra intuitivo para alguns segmentos, a
contratação de uma UTE já amortizada com CVU sensivelmente mais elevado (desde
que com Receita Fixa baixa e total flexibilidade) pode e tende a ser mais atraente ao
consumidor do que a contratação de uma nova central de geração, seja essa flexível
ou inflexível, ou do que central existente, porém inflexível, ainda que com CVUs mais
baixos. Afinal, CVU não representa o custo final da energia.
Exatamente nesse sentido, apresenta-se, como anexo à contribuição, “Estudo
de alternativas de recontratação de UTEs a óleo”, de abril/2021, realizado pela PSR
5
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Soluções e Consultoria em Energia Ltda. (“PSR”). No referido estudo, demonstra-se
exatamente que uma UTE existente de CVU mais elevado (com receita fixa menor, por
já ter sido amortizada), e totalmente flexível, tende a ser, se considerados os
patamares de despacho constantes nos estudos de planejamento da EPE,
economicamente mais atraente para o segmento consumo do que a implantação de
uma nova UTE a gás natural, flexível ou inflexível.
Note-se que não se está aqui a recomendar a impossibilidade de contratação
de UTEs a gás natural no certame. O que se pretende é, tão somente, solicitar ao MME
que, na definição do CVU máximo (art. 7º, IV), indique o valor de R$1.463,862/MWh ou
semelhante. Com isso, as UTEs com CVU mais elevado poderiam participar da disputa
(o que fomentaria a competição no certame, o que deve conduzir a propostas mais
vantajosas para a Administração). Ao final, apenas se sagrarão vencedoras as UTEs que
apresentarem as propostas mais favoráveis ao consumidor. Naturalmente, as UTEs de
CVU mais alto deverão ofertar Receitas Fixas mais baixas para terem chance real de
contratação.
Assim, os leilões de reserva de capacidade (voltados a contratar potência) não
devem impor barreiras de entrada (reduzindo a competição no leilão) referentes ao
requisito de energia, como ocorre nos leilões de energia nova ou existente.
Adicionalmente, deve-se registrar que, caso o Poder Concedente seja
contrário à expansão da matriz elétrica com a utilização de óleo diesel e/ou óleo
combustível, poderá até indicar a vedação de participação no certame, para novos
empreendimentos (seja de forma direta, impedindo a disputa por novas UTEs a OC/OD
ou mediante a indicação de um limite de CVU mais baixo para novos
empreendimentos). Em qualquer caso, porém, não se deve impedir a participação da
disputa por UTEs a OC/OD já implantadas e outorgadas.
Em suma, a referida Portaria de Diretrizes não deve estabelecer um limite de
CVU, sobretudo em relação a empreendimentos já implantados. Porém, caso o Poder
Concedente mantenha sua intenção em prever algum limite, este deve ser compatível

2

Valor mais elevado de CVU no PMO de junho 2021 - Semana Operativa de 05.06.2021 a 11.06.2021., a
ser atualizado conforme regras vigentes até a data de referência do cadastramento.
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com o custo dos combustíveis líquidos (óleo diesel e óleo combustível), tomando como
base o maior valor de CVU atual, na forma do PMO mais recente. Com isso, o Poder
Concedente não reduzirá, indevida e artificialmente, a disputa entre os interessados, e
que ocorreria em detrimento da modicidade tarifária. Com o CVU adequado, que
maximize a disputa, haverá a contratação de empreendimentos economicamente mais
atrativos, além de aumentar a possibilidade de contratação apenas de reserva de
capacidade (objetivo central do certame).
Não obstante a presente contribuição recomendar a admissão de CVUs mais
elevados (que seria acompanhada pela oferta de Receitas Fixas menores), vislumbrase, adicionalmente, a possibilidade de redução de prazo contratual dos Contratos de
Reserva de Capacidade (CRCAP) para as UTEs a óleo diesel ou combustível existentes,
considerando o adequado regime de transição para o gás natural, semelhante ao
tratamento regulatório já conferido nos Leilões de Sistemas Isolados mais recentes. É o
que passamos a demonstrar.
III – REDUÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO DE
PRODUTO ESPECÍFICO DE TRANSIÇÃO
A maior vantagem de uma UTE a óleo diesel ou a óleo combustível é
exatamente a disponibilização de capacidade flexível ao sistema. Além disso, as UTEs
com as características acima, ainda que tenham considerável prazo remanescente de
exploração em suas outorgas, têm contratos cuja vigência se aproxima do fim. Bem por
isso, tais UTEs estão totalmente amortizadas ou com grau avançado de amortização, o
que possibilita a oferta de novos contratos com receitas fixas inferiores às atuais,
mantendo-se o regime de total flexibilidade.
Não se desconhece, porém, que o Poder Concedente, com certa frequência,
tem exteriorizado o interesse na contratação de UTEs a gás natural, ainda que com
algum grau de inflexibilidade para viabilização desses empreendimentos. Como se
sabe, a contratação de novas UTEs a gás natural estaria sujeita a um prazo
considerável para implantação dos empreendimentos, bem como para a realização de
eventuais reforços em instalações de transmissão, a exemplo do que tem ocorrido nos
últimos leilões regulados de energia.
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Nesse sentido, por vezes, o Poder Concedente tem manifestado que as UTEs a
óleo diesel e a óleo combustível seriam necessárias apenas para uma “contratação de
transição” entre o modelo atual (em que o atributo “capacidade” não era considerado)
para um modelo futuro, alinhado às conclusões do GT de Modernização (seja
mediante a contratação de “reserva de capacidade” ou a efetiva separação entre
energia, lastro de energia e lastro de capacidade). Nessa ótica do Poder Concedente,
não seria desejável um contrato legado de tais empreendimentos por um período de
tempo expressivo.
Ainda que as UTEs em comento tenham interesse na contratação por 15
(quinze) anos, convém também expor que, caso seja de interesse do Poder
Concedente, as referidas centrais de geração poderiam disputar um produto de
menor prazo contratual – ex: contratação de reserva de capacidade por 5 (cinco) ou 7
(sete) anos, de modo a permitir a transição entre o regime atual e o futuro (com um
mercado de gás de maior liquidez). Esse tratamento já tem sido conferido pelo MME
ao óleo diesel/combustíveis nos Leilões de Sistemas Isolados, como no Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas 2019, em que houve os produtos
Gás e Renováveis (15 anos) e Outras Fontes (7 anos); ou o Leilão para Suprimento a
Sistemas Isolados 2021, em que houve a segregação dos produtos Gás e Renováveis
(15 anos) e Outras Fontes (5 anos), em certos lotes.
Note-se que o referido produto, no âmbito do leilão de reserva de capacidade,
seria marcado por várias vantagens ao Poder Concedente: i) redução da Receita Fixa
atual; ii) ampliação do prazo de disponibilização de capacidade pelas referidas UTEs,
localizadas, em sua maioria, em local de maior penetração de fontes intermitentes; iii)
desnecessidade de contratação de energia associada; iv) total flexibilidade das UTEs
contratadas (reduzindo o despacho termelétrico ao necessário, de acordo com as
decisões operativas do ONS).
Enfim, a contratação das UTEs a óleo diesel ou a óleo combustível por um prazo
inferior a 15 (quinze) anos, com receita fixa reduzida, em produto específico no leilão
de reserva de capacidade, parece ser uma solução adequada tanto para o Poder
Concedente (que limitaria a contratação a um período de transição, até que UTEs a
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gás natural com capacidade suficiente para o atendimento à demanda estejam
efetivamente em operação) quanto para os respectivos agentes termelétricos.
Vale destacar que referido período de transição propiciaria, inclusive,
aproveitamento dos custos mais competitivos do gás natural no horizonte pós
publicação da Lei nº 14.134/2021 (Nova Lei do Gás), com novo reposicionamento do
gás nacional a partir das medidas adotadas no Novo Mercado de Gás. A exemplo, nos
últimos 10 (dez) anos, o Brasil não viabilizou nenhum quilômetro adicional de
gasoduto de transporte na malha interligada, cenário que se busca reverter com o
novo normativo.
Assim, a previsão, no leilão de reserva de capacidade, de um produto específico
de transição alinharia os interesses do Poder Concedente (em garantir reserva de
capacidade ao sistema e ao reduzir temporalmente os contratos legados do regime
anterior) e dos agentes termelétricos (em obterem contratação para suas UTEs, já
outorgadas), em benefício de todos os envolvidos.
IV – A QUESTÃO DO RISCO DO DESPACHO TERMELÉTRICO
A forma de remuneração de uma central de geração termelétrica por
disponibilidade, conforme sistemática vigente, foi amplamente debatida antes da
instituição do Novo Modelo do Setor Elétrico (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº
5.163/2004).
Durante a concepção do modelo, discutiu-se: nos CCEARs por disponibilidade,
quem deve arcar com o risco hidrológico, o vendedor (gerador) ou o comprador
(distribuidora/consumidor)?
Ainda que, em tese, as duas soluções fossem possíveis (isto é, atribuir o risco
hidrológico ao vendedor ou ao comprador), o Poder Concedente percebeu um aspecto
relevante. Caso se atribuísse o aludido risco ao vendedor (gerador), a grande dimensão
do risco forçaria o licitante a considerar em seu lance (Receita Fixa), com certo
conservadorismo, um cenário hidrológico adverso. Assim, havia grande probabilidade
de a precificação ser pautada por cenários hidrológicos mais graves do que a realidade.
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Ou seja, o consumidor, na hipótese de atribuição do risco hidrológico ao
vendedor (gerador), tenderia a suportar um impacto econômico mais elevado do que o
decorrente da atribuição expressa do risco ao próprio comprador (consumidor). Foi
exatamente isso que se observou na contratação termelétrica por quantidade, quando
o investidor em geração, por aversão ao risco, considerava, na formação do preço de
venda da energia elétrica, um custo de operação (incluindo, obviamente, o custo de
combustível) compatível com um despacho de aproximadamente 85% (oitenta e cinco
por cento) do tempo. Com isso, o comprador da energia – leia-se, o consumidor –
pagava o custo do despacho, mas não assumia o risco hidrológico, que ficava com o
vendedor.
Esse contexto conduziu, no Novo Modelo setorial, à acertada atribuição do
risco hidrológico ao comprador, nos contratos por disponibilidade, conforme redação
original do art. 2º, §1º. II, da Lei nº 10.848/2004:
Art. 2º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de
serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional – SIN deverão garantir o atendimento à totalidade
de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação,
conforme regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas
nos parágrafos deste artigo, disporá sobre:
§ 1º Na contratação regulada, os riscos hidrológicos serão assumidos
conforme as seguintes modalidades contratuais:
II - pelos compradores, com direito de repasse às tarifas dos
consumidores finais, nos Contratos de Disponibilidade de Energia.3

A atribuição do risco hidrológico também foi tratada pelo art. 28 do Decreto
nº 5.163/2004, cuja redação original permanece inalterada:
Art. 28. O CCEAR poderá ter as seguintes modalidades:
I - quantidade de energia elétrica; ou
II - disponibilidade de energia elétrica. (...)
§ 4º No CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica,
os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão assumidos pelos
agentes compradores, e eventuais exposições financeiras no mercado
3

O §1º e II do art. 2º da Lei nº 10.848/2004 atualmente apresentam as seguintes redações:
“Art. 2º (...) § 1º Na contratação regulada, a critério do Ministério de Minas e Energia, os riscos
hidrológicos serão assumidos, total ou parcialmente, pelos geradores ou pelos compradores, com direito
de repasse às tarifas dos consumidores finais, conforme as seguintes modalidades contratuais: (...)
II - Contratos de Disponibilidade de Energia.”

10
Clicksign b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab

de curto prazo da CCEE, positivas ou negativas, serão assumidas pelos
agentes de distribuição, garantido o repasse ao consumidor final,
conforme mecanismo a ser estabelecido pela ANEEL.

Apesar de a contratação de capacidade ter particularidades, convém explicitar
na Portaria de diretrizes em comento (objeto da CP nº 108/2021) quem assume o risco
hidrológico, em especial para indicar o que ocorre na hipótese de o gerador
(contratado por potência) ser despachado, a qualquer título, em momentos em que o
PLD for inferior ao respectivo CVU.
Em verdade, a Portaria não foi explícita quanto a este aspecto. Houve,
inclusive, interpretações distintas entre os agentes interessados. De um lado, alguns
agentes entenderam que essa diferença entre o PLD e o CVU seria suportada por
encargos de serviço de sistema – ESS (sob a premissa de que não poderia ser
diferente). De outro lado, diante da falta de previsão expressa, houve quem
vislumbrasse a atribuição do referido risco ao gerador.
Assim, quanto ao presente tema – atribuição do risco de assunção da
diferença entre o PLD e o CVU –, há uma primeira necessidade: clareza na Portaria
quanto a quem o assume, independentemente de o despacho ter sido determinado
por razões elétricas ou energéticas, por ordem de mérito ou fora da ordem de mérito
econômico. Afinal, seria extremamente inadequado que houvesse uma competição
(em leilão regulado) em que diferentes licitantes tivessem compreensões distintas de
um mesmo regramento.
Por fim, assim como definido nas atuais Regras de Comercialização, o custo da
diferença entre o PLD e o CVU não deve recair sobre o vendedor. Afinal, solução
diversa conduzirá a uma Receita Fixa indevidamente mais elevada, com impactos
negativos sobre a modicidade tarifária.
V – DA QUESTÃO AMBIENTAL
Apesar de a Portaria de Diretrizes objeto de Consulta Pública não tratar
diretamente de questões ambientais, convém transcrever relevante passagem da Nota
Técnica nº 56/2021/DPE/SPE:
Da Tecnologias Candidatas a Participação no Leilão
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3.40. Inicialmente, vale ressaltar que o objetivo primordial do leilão é o
atendimento ao requisito de potência do sistema, por meio da
contratação proveniente de fontes despacháveis e capazes de fornecer
ao SIN requisitos de confiabilidade e segurança operativa. Note-se que
não há, necessariamente, uma preocupação em se realizar um leilão
orientado por fontes, mas por atributos.
3.41. Por outro lado, não há a intenção de contratar
empreendimentos que tenham custos de operação excessivamente
elevados, tampouco que estejam em desacordo com os
compromissos ambientais assumidos pelo país. Nesse sentido,
propõe-se delimitar requisitos mínimos para os empreendimentos
participantes do certame, evitando restringir a participação de fontes
específicas. Em todo caso, entende-se que empreendimentos
hidrelétricos e termelétricos despachados centralizadamente são
aqueles que melhor se adequam às características desejáveis para o
atendimento aos requisitos de potência do SIN.

Inicialmente, deve-se registrar que as UTEs em operação já têm seus impactos
ambientais devidamente considerados na atual formação da matriz energética e na
matriz elétrica brasileiras, que apresentam um elevado percentual de fontes
renováveis. Isto é, a permanência dessas UTEs na matriz elétrica brasileira não elevaria
as emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE.
De acordo com os dados extraídos pela própria EPE do Balanço Energético
Nacional – BEN de 20194, o setor elétrico brasileiro apresenta cerca de 83% de sua
eletricidade oriunda de fontes renováveis, muito acima do verificado em todo o
mundo:

Os dados acima, como visto, já consideram as termelétricas em operação.
Assim, ainda que a expressão “em desacordo com os compromissos ambientais
assumidos pelo país” possa indicar a falta de interesse em implantar novas centrais de
4

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
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geração termelétrica movidas a combustível líquido, não pode e não deve ser
considerada como impossibilidade de manter as UTEs existentes em operação,
preservando-se ao menos o prazo de suas autorizações vigentes.
Note-se, ainda, que pelo prisma ambiental, quanto à emissão de CO2, a geração
de UTEs a gás natural com inflexibilidade de 30% tende a apresentar impacto muito
superior à geração de UTEs a combustíveis líquidos (óleo combustível ou óleo diesel)
com flexibilidade, considerados os cenários indicados pela EPE no PDE mais recente.
Ou seja, também ambientalmente, de forma contra intuitiva, as referidas UTEs
apresentam menores emissões de gases que causam o efeito estufa do que a solução
das UTEs a gás natural com inflexibilidade de 30%.
Por fim, recorde-se que, naturalmente, todas as UTEs a combustíveis líquidos
apenas poderão ser contratadas se detiverem o licenciamento ambiental competente.
Assim, poderá ser previsto pelos órgãos licenciadores plano de mitigação de emissões
de CO2, nos casos em que houver necessidade.
Por esse conjunto de razões, não se deve interpretar a expressão “em
desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país” como um
impedimento à contratação de UTEs existentes a óleo diesel ou combustível, seja em
razão: a) de sua total flexibilidade, sem impor ao sistema uma geração termelétrica
indesejável (o que reduz emissões); b) do relevante fato de se tratarem de UTEs em
operação (cujos impactos já são considerados na matriz elétrica atual); ou, ainda c) da
possibilidade de mitigação de impactos, se e quando necessário, no âmbito dos
processos de licenciamento.
VI – DOS ATRIBUTOS A SEREM EXIGIDOS PARA ATENDIMENTO À PONTA
Como bem destacado pelo MME em transcrição realizada no item anterior, o
Poder Concedente não pretende realizar contratação orientada pela fonte de geração,
“mas por atributos”. Além disso, resta claro a partir das diversas manifestações da
CCEE, da EPE e do MME sobre a matéria, que a contratação de capacidade tem como
fundamento maior o atendimento à demanda máxima diária, sobretudo em razão da
crescente inserção de fontes intermitentes.
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Nesse contexto de provável despacho por apenas algumas horas diárias e
somente em alguns dias do ano, parece não apenas importante como de extrema
relevância considerar, entre os diversos empreendimentos com interesse na
contratação de reserva de capacidade, aspectos como tempo de resposta, tempo de
rampa, conjunto de restrições operativas etc.
Afinal, os atributos acima são indissociáveis da adequada disponibilização de
capacidade para atendimento à demanda máxima diária.
VII – DA DISPONIBILIZAÇÃO DE POTÊNCIA POR UHEs
A Portaria de Diretrizes em comento, em seu art. 4º, I, prevê a possibilidade de
UHEs participarem do leilão de reserva de capacidade no produto potência flexível:
Art. 4º No Leilão de Reserva de Capacidade, de 2021, serão negociados
os seguintes produtos:
I - Produto Potência Flexível, no qual poderão participar
empreendimentos de geração com capacidade de modulação de carga
e flexibilidade para operação variável, para as quais o compromisso de
entrega consiste em disponibilidade de potência, em MW, sem
energia associada, a partir das fontes termelétrica e hidrelétrica; e (...)

Não está claro se apenas UHEs com grandes reservatórios poderão ser
contratadas ou se UHEs a fio d´água ou com pequenos reservatórios também poderão
participar da disputa. Também não resta claro como a questão do risco de hidrologia
desfavorável seria incorporada ao cálculo da reserva de capacidade a ser contratada.
Isto é, ainda que haja disponibilidade mecânica do gerador hidrelétrico, restrições
hidrológicas podem impossibilitar a prontidão (reserva) para disponibilização de
potência a qualquer momento exigido pelo ONS (capacidade). Importante deixar claro
que não se busca limitar a participação de hidrelétricas, mas, sim, prevenir que tal
participação seja compatível com a real contribuição de reserva de capacidade
aportada por tais empreendimentos.
Não obstante as UHEs eventualmente contribuírem para a disponibilização de
capacidade, esse seu atributo é, em alguma medida, prejudicado pelas variações
hidrológicas do Sistema Interligado Nacional. Afinal, as centrais hidrelétricas, por força
da natureza, são periodicamente afetadas por hidrologias desfavoráveis. É possível
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dizer, inclusive, que o tema do atendimento à demanda máxima não pode ser
dissociado das variações de hidrologia no SIN.
Assim, a contratação de qualquer fonte pelo atributo “capacidade” deveria ter
como pressuposto a máxima segurança de que o agente contratado efetivamente
disponibilizará a potência contratada no momento definido pelo ONS.
Essas condições de contorno – impostas pela natureza – devem influenciar
quantitativamente a contratação da capacidade de fonte hidrelétrica. E a quantidade
de potência hidrelétrica disponibilizada depende, em grande medida, da
disponibilidade de “combustível” pelas hidrelétricas (água). Em cenários de escassez
hidrológica severa, é possível que UHEs não tenham água para disponibilizar a “reserva
de capacidade” contratada. Vale destacar que a contratação de reserva de capacidade
é, em grande parte, derivada exatamente da perda de regularização dos
reservatórios hídricos.
A incerteza da disponibilidade de recursos hídricos no Subsistema de uma dada
UHE no momento em que o sistema mais necessitar da capacidade contratada é
assunto de máxima gravidade. Não se deve permitir a contratação de capacidade por
um agente que, por força da natureza, eventualmente não possa disponibilizar o
atributo que se objetiva contratar.
Assim, a participação de hidrelétricas deve ser limitada às ampliações (potência
agregada). O cálculo da disponibilidade de potência de uma UHE também deve refletir
a capacidade que o respectivo gerador é capaz de sustentar por várias semanas ou por
vários meses o atributo contratado, mesmo com uma hidrologia desfavorável ou
atípica. Ademais, não se deve permitir a participação no certame de reserva de
capacidade de UHEs que não possam satisfazer plenamente a prontidão para
disponibilização de potência sempre quando solicitadas pelo ONS.
VIII – DA SISTEMÁTICA E LOTES NÃO ATENDIDOS.
Pressupõe-se que a demanda de reserva de capacidade objeto do leilão, a ser
indicada pelo Poder Concedente, é um requisito do sistema cujo não atendimento
pode expor os consumidores a grave risco de desabastecimento elétrico.
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Contudo, é prevista a possibilidade de a demanda não ser totalmente atendida
no certame, uma vez que ofertas vencedoras da 1ª fase do leilão, no caso do Produto
Potência com Inflexibilidade, podem ser retiradas se o empreendimento não negociar
a energia associada à geração inflexível anual, como indicado no § 3º do art. 4º da
minuta de Portaria:
Art. 4º (...)
§ 3ºOs empreendimentos que não se sagrarem vencedores na
Segunda Fase do Produto de que trata o inciso II, do caput, poderão
retirar os lances ofertados na Primeira Fase que serão classificados
como lotes não atendidos.” (grifo nosso)

Propomos, assim, que em vez de o Poder Concedente classificar os respectivos
lotes como não atendidos, encerrando automaticamente o certame, a sistemática do
leilão permita novas rodadas de oferta para o Produto Potência Flexível, a partir de
empreendimentos sem inflexibilidade. Assim, sugere-se a seguinte redação para o
referido dispositivo:
Art. 4º (...) § 3º Os empreendimentos que não se sagrarem vencedores
na Segunda Fase do Produto de que trata o inciso II, do caput, poderão
retirar os lances ofertados na Primeira Fase, que serão classificados
como lotes não atendidos, reiniciando a oferta do Produto Potência
Flexível para o suprimento da diferença entre a demanda declarada
pelo Poder Concedente e a demanda que fora contratada até a
retirada dos lances ofertados na Primeira Fase pelo Produto Potência
com Inflexibilidade.

Trata-se de contribuição singela, mas que reduz a possibilidade de a reserva de
capacidade indicada pelo Poder Concedente não ser totalmente atendida pelos
licitantes interessados no leilão.
IX – CONCLUSÃO E SÍNTESE DA CONTRIBUIÇÃO
Assim, segue o resumo de nossas contribuições:
i)

Eventual limite de CVU (art. 7º, IV) a ser definido pelo MME deve
ser compatível com o praticado por UTEs a óleo diesel ou
combustível existentes, a fim de não importar barreira à
competição, tal como a consideração do referido limite como o
maior CVU no PMO mais recente. Com isso, haverá aumento na
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competição e poderá haver considerável redução na Receita Fixa
das UTEs, o que contribui para a obtenção de melhores
propostas pela Administração/consumidor;
ii)

O agente termelétrico deve receber, no mínimo, o valor de seu
CVU em caso de despacho (por ordem de mérito ou não, por
razões elétricas ou energéticas), seja mediante o recebimento do
PLD ou complemento do ESS, evitando-se, assim, o avultamento
indesejado da receita fixa;

iii)

Eventuais restrições de participação no certame oriundas de
questões ambientais devem se limitar a novas centrais de
geração termelétrica a determinados combustíveis fósseis, sem
alcançar UTEs em operação comercial, já licenciadas e
outorgadas;

iv)

Outros atributos dos empreendimentos interessados em
participar do certame, como tempo de resposta, tempo de
rampa e o conjunto de restrições operativas devem ser
considerados na disputa, de modo a que o atributo contratado
tenha maior aderência ao que necessita o setor elétrico para
atendimento à máxima demanda diária;

v)

A participação de UHEs deve ser limitada às ampliações que
agreguem potência e o cálculo da disponibilidade de capacidade
deve considerar cenários de grande escassez hidrológica;

vi)

Parece atender ao interesse do Poder Concedente e de diversos
agentes de geração a formatação de um produto específico, com
período de contratação mais curto (ex: cinco ou sete anos),
voltado a empreendimentos existentes, mediante a exigência de
Receita Fixa consideravelmente mais baixa (ex: 50% de redução
aos valores vigentes). Esse produto parece extremamente
justificado pela necessidade de transição entre o modelo vigente
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(sem contratação de capacidade) e o modelo em implantação
(com contratação de capacidade), sem que se corra risco
desnecessário,

relacionado

ao

atraso

de

novos

empreendimentos de geração e/ou de transmissão e até mesmo
de crescimento da demanda. A descontratação das UTEs da
referida transição apenas deve ocorrer após a implantação dos
empreendimentos que permitirão o seu descomissionamento
sem colocar em risco a segurança de abastecimento (energia) e
de atendimento à máxima demanda diária (potência); e
vii)

Atendimento de toda a demanda do Leilão, de modo que a
sistemática do certame permita, em caso de ofertas desistentes,
novas rodadas de oferta para o Produto Potência Flexível, a
partir de empreendimentos sem inflexibilidade.

Por fim, congratulamos o Ministério de Minas e Energia pela iniciativa de
viabilizar ainda em 2021 o Leilão de Reserva de Capacidade, manifestando nosso apoio
à minuta de Portaria apresentada, com as ressalvas pontuadas, sobretudo por seu
desenho prever um mecanismo justo, que garante segurança e confiabilidade ao
sistema com a adequada distribuição dos custos entre os consumidores e a devida
previsão de penalidades para os agentes que não honrarem com os requisitos
contratuais a serem claramente previstos em suas minutas.
Acosta-se ao presente o “Estudo de alternativas de recontratação de UTEs a
óleo”, de abril/2021, elaborado pela PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda.
São essas as considerações sobre o tema da presente consulta.

______________________________
Companhia Energética Petrolina – CEP

______________________________
Companhia Energética Candeias

_________________________
Termelétrica Viana S.A.

_________________________
Gera Maranhão S.A.
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______________________________
Energética Suape II S.A.

______________________________
Central Energética Palmeiras S.A.

______________________________
Termelétrica Pernambuco III S.A.

______________________________
Usina Xavantes S.A.

______________________________
Centrais Elétricas da Paraíba S.A.

_________________________
Maracanaú Ger. de Energia S.A.

_________________________
Borborema Energética S.A.

_________________________
Centrais Elétricas de PE S.A.

_________________________
Termocabo S.A.

________________________
Companhia Energética Potiguar

______________________________
Brentech Energia S.A.
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►

Pagamento fixo (R$/kW/ano)
OC/OD GN existente
372
435

GNL CC
777

GNL CA
640

►

Intervalo de CVU (R$/MWh)

OC/OD GN existente1
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2

GNL CC

GNL CA2

400

288

250

327

500

299

260

340

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

311
322
334
345
357
368
380
391
403

270
280
290
300
310
320
330
340
350

353
366
379
392
405
418
432
445
458

►

Receita variável com CVU (R$/kW/ano)

Renda spot (R$/kW/ano)

Índice de comparação (R$/kW/ano)

OC/OD
3.4

GN existente
14.3

GNL CC
25.3

GNL CA
7.3

OC/OD
4.2

GN existente
17.4

GNL CC
31.2

GNL CA
9.1

OC/OD
371.5

GN existente
432.2

GNL CC
770.7

GNL CA
637.8

2.0

11.2

22.2

6.0

2.2

13.8
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7.6
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Receita variável com CVU (R$/kW/ano)
OC
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GN existente
19.2
16.4
14.4
13.5
12.5
11.8
11.3
10.8
10.7
10.6
10.6

GNL CC
29.3
26.4
23.7
21.2
18.7
16.2
14.5
13.6
12.8
12.1
11.5
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GNL CA
13.1
13.1
11.4
10.8
10.7
10.6
10.6
10.6
10.7
10.8
10.9

Renda spot (R$/kW/ano)
OC
6.7
4.8
4.2
3.9
3.7
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.3

GN existente
19.6
16.1
13.5
12.1
10.6
9.5
8.6
7.8
7.4
7.0
6.6

GNL CC
33.0
29.1
25.4
22.1
18.9
15.8
13.6
12.3
11.1
10.0
9.1

Índice de comparação (R$/kW/ano)
GNL CA
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GN existente
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GNL CC
772.8
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774.9
775.7
776.4
777.0
777.5
777.9
778.3
778.7
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GNL CA
641.2
641.2
642.1
642.5
642.9
643.3
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644.0
644.3
644.6
644.9
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EMPREENDIMENTO
CUBATÃO (Antiga Euzébio Rocha)
ELETROBOLT (Antiga Barbosa Lima Sobrinho)
MARANHÃO IV (Antiga MC2 Joinville
MARANHÃO V (Antiga MC2 João Neiva)
TERMOCEARÁ
TERMOMACAÉ (Antiga Macaé Merchant / Mario Lago)
TRÊS LAGOAS (Expensão)
LUIZ OSCAR RODRIGUES DE MELO (Antiga Linhares)
AREMBEPE (Antiga Camaçari Polo de Apoio I)
BAHIA I
CAMACARI MURICY I
CAMPINA GRANDE
GERAMAR I (Antiga Tocantinopolis)
GERAMAR II (Antiga Nova Olinda)
GLOBAL I
GLOBAL II
MARACANAU I
MC2 NOVA VENECIA 2
PERNAMBUCO III
PETROLINA
SUAPE II
TERMOCABO
TERMONORDESTE
TERMOPARAIBA
VIANA
GOIÂNIA II
PALMEIRAS DE GOIAS
PAU FERRO I
POTIGUAR
POTIGUAR III
TERMOMANAUS
XAVANTE ARUANÃ
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POT. CONTABILIZADA (MW)
171.38
307.18
318.26
318.26
165.80
275.46
132.37
198.42
147.42
8.32
147.42
158.09
163.91
163.91
148.38
148.39
157.15
169.76
191.23
134.88
349.47
49.70
169.70
169.56
170.10
139.36
172.30
92.99
51.28
64.88
141.39
53.09

LEILÃO TIPO DE LEILÃO TÉRMINO DO CCEAR (ANO) SUBMERCADO UF
01ºLEN
01ºLEN
07ºLEN
07ºLEN
01ºLEN
03ºLEN
01ºLEN
06ºLEN
02ºLEN
03ºLEN
02ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
07ºLEN
07ºLEN
02ºLEN
05ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
04ºLEN
01ºLEN
03ºLEN
02ºLEN
02ºLEN
02ºLEN
02ºLEN
01ºLEN

Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova
Energia Nova

2024
2023
2027
2027
2024
2025
2023
2025
2023
2025
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2027
2027
2023
2026
2024
2024
2024
2024
2023
2025
2023
2023
2023
2023
2023

SE
SE
SE
SE
NE
SE
SE
SE
NE
NE
NE
NE
N
N
NE
NE
NE
SE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SE
SE
SE
NE
NE
NE
NE
SE

COMBUSTÍVEL

SP
Gás Natural
RJ
Gás Natural
ES
Gás Natural
ES
Gás Natural
CE
Gás Natural
RJ
Gás Natural
MS
Gás Natural
ES Gás Natural Liquefeito - GNL
BA
Óleo Combustível
BA
Óleo Combustível
BA
Óleo Combustível
PB
Óleo Combustível
MA
Óleo Combustível
MA
Óleo Combustível
BA
Óleo Combustível
BA
Óleo Combustível
CE
Óleo Combustível
ES
Óleo Combustível
PE
Óleo Combustível
PE
Óleo Combustível
PE
Óleo Combustível
PE
Óleo Combustível
RN
Óleo Combustível
PB
Óleo Combustível
ES
Óleo Combustível
GO
Óleo Diesel
GO
Óleo Diesel
PE
Óleo Diesel
RN
Óleo Diesel
RN
Óleo Diesel
PE
Óleo Diesel
GO
Óleo Diesel

RECEITA FIXA
DEZ-2020 (R$/ano)
180,129,616.56
271,937,977.92
320,590,706.76
320,590,706.76
108,913,237.20
227,997,070.56
120,100,588.92
92,671,932.24
112,927,614.48
5,252,023.08
113,147,876.52
134,349,406.92
141,013,576.44
141,231,220.92
124,421,911.20
129,078,363.24
135,325,557.72
142,368,459.48
147,730,935.60
94,371,627.96
293,380,497.36
44,084,160.00
145,458,884.88
145,321,781.04
131,472,558.72
54,103,379.76
63,205,930.44
52,177,020.12
30,345,240.96
32,806,740.96
79,377,229.44
11,206,072.80

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 14 de junho de 2021. Versão v1.2.1.

GT Oleo - Contribuicao CP MME 108 2021.pdf
Documento número #b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab

Assinaturas
Tania Cristina Alves dos Reis
Assinou
Alexandre Machado
Assinou
Marco Antonio de Bulhões Marcial
Assinou
Jarbas Rodrigues Benevides
Assinou
Alcio Adler Silva Bezerra
Assinou
Aguinaldo Álvares Gimenes de Jesus
Assinou
Tobias dos Reis Monteiro
Assinou
Alessandro di Domenico
Assinou
Emiliano Furlan Stipanicic Spyer
Assinou
Karla McKinnon
Assinou
Dagoberto S. Chaves
Assinou
Benjamin Costa
Assinou
Jose Ferreira Abdal Neto
Assinou
Richard Kehrer Kovacs
Assinou
José Faustino da Costa Candido
Assinou

Log

b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab

Página 1 de 5

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 14 de junho de 2021. Versão v1.2.1.

14 jun 2021, 12:57:44

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b criou este documento número b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab. Data
limite para assinatura do documento: 14 de julho de 2021 (08:53). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 jun 2021, 12:58:53

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
tania@brentech.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Tania Cristina Alves dos Reis e CPF 983.114.681-68.

14 jun 2021, 13:01:52

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
alexandre.machado@grupocepenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Alexandre Machado.

14 jun 2021, 13:02:38

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
mmarcial@tevisa.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Marco Antonio de Bulhões Marcial.

14 jun 2021, 13:03:55

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
jarbasbenevides@cec-termoeletrica.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Jarbas Rodrigues Benevides .

14 jun 2021, 13:04:31

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
alcio@geraenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Alcio Adler Silva Bezerra.

14 jun 2021, 13:05:11

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
jose.faustiino@suapeenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo José Faustino da Costa Candido.

14 jun 2021, 13:07:27

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
aguinaldo.gimenes@ht-hidrotermica.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Aguinaldo Álvares Gimenes de Jesus.

14 jun 2021, 13:08:21

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
tobias.monteiro@bolognesienergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Tobias dos Reis Monteiro.

14 jun 2021, 13:09:10

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
aguinaldo.gimenes@ht-hidrotermica.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Aguinaldo Álvares Gimenes de Jesus.
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14 jun 2021, 13:09:54

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
alessandro.dd@bolognesienergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Alessandro di Domenico.

14 jun 2021, 13:11:21

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
emiliano.spyer@ht-hidrotermica.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Emiliano Furlan Stipanicic Spyer.

14 jun 2021, 13:11:41

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b removeu da Lista de Assinatura: aguinaldo.gimenes@ht-hidrotermica.com.br para
assinar.

14 jun 2021, 13:12:44

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
cantareli@ebrasilenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Dionon Lustosa Cantareli Junior.

14 jun 2021, 13:13:29

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
karla@oncorp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Karla McKinnon.

14 jun 2021, 13:14:41

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
dagoberto@brasympe.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Dagoberto S. Chaves.

14 jun 2021, 13:15:11

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
costa@brasympe.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Benjamin Costa.

14 jun 2021, 13:16:01

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
jose.abdal@utepasa.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Jose Ferreira Abdal Neto.

14 jun 2021, 13:17:50

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14
de julho de 2021 (08:53).

14 jun 2021, 13:19:56

Tobias dos Reis Monteiro assinou. Pontos de autenticação: email
tobias.monteiro@bolognesienergia.com.br (via token). CPF informado: 038.579.986-10. IP:
191.193.208.82. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:21:18

Tania Cristina Alves dos Reis assinou. Pontos de autenticação: email tania@brentech.com.br (via
token). CPF informado: 983.114.681-68. IP: 177.69.58.89. Componente de assinatura versão
1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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14 jun 2021, 13:29:27

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b removeu da Lista de Assinatura: cantareli@ebrasilenergia.com.br para assinar.

14 jun 2021, 13:30:01

Alcio Adler Silva Bezerra assinou. Pontos de autenticação: email alcio@geraenergia.com.br (via
token). CPF informado: 436.585.982-04. IP: 177.56.184.195. Componente de assinatura versão
1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:30:31

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
richard@ebrasilenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Richard Kehrer Kovacs.

14 jun 2021, 13:31:19

Richard Kehrer Kovacs assinou. Pontos de autenticação: email richard@ebrasilenergia.com.br
(via token). CPF informado: 388.411.788-25. IP: 187.36.69.94. Componente de assinatura versão
1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:37:07

Marco Antonio de Bulhões Marcial assinou. Pontos de autenticação: email
mmarcial@tevisa.com.br (via token). CPF informado: 052.528.508-36. IP: 189.92.225.64.
Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:38:47

Aguinaldo Álvares Gimenes de Jesus assinou. Pontos de autenticação: email
aguinaldo.gimenes@ht-hidrotermica.com.br (via token). CPF informado: 053.644.668-76. IP:
189.62.219.231. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:50:51

Emiliano Furlan Stipanicic Spyer assinou. Pontos de autenticação: email emiliano.spyer@hthidrotermica.com.br (via token). CPF informado: 226.218.718-52. IP: 177.139.154.229.
Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:50:51

Jarbas Rodrigues Benevides assinou. Pontos de autenticação: email jarbasbenevides@cectermoeletrica.com.br (via token). CPF informado: 638.641.935-91. IP: 131.72.127.241.
Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 13:56:59

Dagoberto S. Chaves assinou. Pontos de autenticação: email dagoberto@brasympe.com.br (via
token). CPF informado: 360.754.347-04. IP: 187.102.167.86. Componente de assinatura versão
1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 14:13:47

Alessandro di Domenico assinou. Pontos de autenticação: email
alessandro.dd@bolognesienergia.com.br (via token). CPF informado: 807.388.770-34. IP:
177.162.60.150. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 14:13:56

Jose Ferreira Abdal Neto assinou. Pontos de autenticação: email jose.abdal@utepasa.com.br (via
token). CPF informado: 722.706.408-53. IP: 168.0.235.22. Componente de assinatura versão
1.116.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 14:18:56

Alexandre Machado assinou. Pontos de autenticação: email
alexandre.machado@grupocepenergia.com.br (via token). CPF informado: 008.571.686-30. IP:
187.50.106.82. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 14:23:04

Benjamin Costa assinou. Pontos de autenticação: email costa@brasympe.com.br (via token). CPF
informado: 803.218.447-34. IP: 191.22.30.197. Componente de assinatura versão 1.116.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 15:32:12

Karla McKinnon assinou. Pontos de autenticação: email karla@oncorp.com.br (via token). CPF
informado: 279.609.191-00. IP: 187.112.249.102. Componente de assinatura versão 1.116.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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14 jun 2021, 15:46:10

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b removeu da Lista de Assinatura: jose.faustiino@suapeenergia.com.br para
assinar.

14 jun 2021, 15:49:18

Operador com email marcelo@fcecomercializadora.com.br na Conta d6066f96-9e11-4da6-81e9df57ecbc8f7b adicionou à Lista de Assinatura:
Jose.faustino@suapeenergia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo José Faustino da Costa Candido.

14 jun 2021, 15:51:39

José Faustino da Costa Candido assinou. Pontos de autenticação: email
Jose.faustino@suapeenergia.com.br (via token). CPF informado: 714.597.404-59. IP:
189.3.16.162. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

14 jun 2021, 15:51:40

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab.

Hash do documento original (SHA256): 51e4ee94ebc5afeea4b53f6a1d8937c4fcf7df579e923e5a1c2037740eaba0d1
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número b0f370f5-0787-400b-bc40-eef0ff6860ab, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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