Wärtsilä Brasil Ltda.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2018.

Ministério de Minas e Energia (MME)
Comentários à Consulta Pública 060/2018 - Consulta Pública de Normativo que Estabelece as
Diretrizes para o Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de Boa Vista e Localidades
Conectadas.

A Wärtsilä Brasil Ltda. congratula o MME pela iniciativa da Consulta Pública e reconhece a
importância do Leilão para o suprimento de energia elétrica a Boavista/RR e localidades
conectadas.
A possibilidade de geração no Produto Potência através de qualquer fonte de combustível (gasoso
ou líquido) é fator de extrema relevância já que favorece a modicidade tarifária e segurança
operativa do sistema.
Seguem abaixo nossas contribuições:
• Comentários a minuta de portaria que estabelece as diretrizes para o Leilão com vistas a
aquisição de energia e potência para garantir o suprimento do mercado consumidor de
Boa Vista e Localidades Conectadas Decreto que altera o decreto 6353 de 16/01/2008:
Art. 6º
I – Sugerimos o aumento do prazo de suprimento de 7 anos para 15 anos visando uma maior
competitividade dos projetos de geração resultando positivamente na redução da tarifa paga pelo
consumidor. Caso a a interligação da linha de transmissão Manaus – Boa Vista ocorra dentro do
prazo esperado, o Produto Potência pouco comprometerá o valor final da tarifa, haja vista o
pequeno impacto da receita fixa se comparada ao custo do combustível (CVU).

§ 3º - Considerando que sugerimos o aumento do prazo contratual no Art. 6º / I, não faz-se

necessária a prorrogação do CCESI para o Produto Potência.
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No momento não há comentários adicionais. Mais uma vez, agradecemos a atenção e colocamonos a disposição deste órgão para qualquer esclarecimento sobre estas sugestões.

Atenciosamente,

Jorge Alcaide
Diretor Regional, Brasil
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