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PERGUNTAS FREQUENTES 
 

LEILÕES DE ENERGIA NOVA “A-4” E “A-6” DE 2017 
 

 
1. Qual a data limite para cadastramento nos Leilões de Energia Nova A-4 e A-6, 

objetos da Portaria MME n° 293/2017? 
 
Resposta: Conforme alteração dada pela Portaria MME n° 318/2017, o cadastramento 
deverá ser realizado até as 12h do dia 13 de setembro de 2017. 
______________________________________________________________________ 
 
2. Estou dispensado de apresentar documentação impressa para cadastramento 

de empreendimentos nos leilões de Energia Nova A-4 e A-6/2017, objetos da 
Portaria MME n° 293/2017? 

 
Resposta: A EPE publicou em 07/08/2017 revisão das Instruções para Solicitação de 
Cadastramento e Habilitação Técnica com vistas à participação nos Leilões de Energia 
Elétrica para empreendimentos Eólicos, Fotovoltaicos, Hidrelétricos e Termelétricos. 
As novas versões trazem atualizações e alterações necessárias para a melhoria do 
processo de Habilitação Técnica. Dentre as atualizações do processo, destaca-se a 
dispensa da entrega de documentação física no ato do cadastramento, sendo obrigatória 
a apresentação apenas da documentação digitalizada. 
______________________________________________________________________ 
 
3. Para o cadastramento podemos apresentar os documentos em cópias simples e 

apenas com assinaturas e, posteriormente, caso se sagre vencedor ou se houver 
solicitação por parte da EPE, apresentar os originais ou cópias autênticas dos 
documentos com firmas reconhecidas? 

 
Resposta: Não. Conforme estabelece o item “Requisitos Gerais da Documentação”, 
constante das Instruções para Solicitação de Cadastramento e Habilitação Técnica, os 
documentos assinados, autenticados e com firmas reconhecidas deverão ser escaneados 
e gravados após estes atos.  
______________________________________________________________________ 

4. Para os projetos habilitados no 2° LER/2016, não existe a necessidade de 
protocolizar nenhuma documentação na sede da EPE, correto?  

Resposta: Conforme estabelece o art. 2º, § 5º, da Portaria MME nº 293/2017, que os 
empreendedores cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela EPE para 
participação no 2º Leilão ER/2016 poderão requerer o cadastramento dos respectivos 
empreendimentos, estando dispensados da reapresentação de documentos, desde que 
mantidos inalterados os parâmetros, características técnicas e demais informações dos 
referidos projetos, sendo obrigatório o registro desta opção no Sistema AEGE quando 
da inscrição do empreendimento, oportunidade na qual deverá declarar a validade de 
toda a documentação apresentada por ocasião do 2º Leilão ER/2016, para fins de 
cadastramento nos Leilões de Energia Nova de 2017. 



Atualizado em: 15/09/2017 09:32 

Desta forma, caso o empreendedor opte por cadastrar os empreendimentos nos termos 
acima descritos, deverá ser efetuada a inscrição dos projetos por meio do Sistema 
AEGE e deverão ser apresentados na EPE, até a data limite prevista em Portaria, 
somente os documentos relacionados no art. 2º, § 6º, da Portaria MME nº 293/2017, 
quando cabíveis. Caso contrário, os projetos deverão ser cadastrados mediante 
apresentação da documentação completa. 
______________________________________________________________________ 
 
5. Projetos Eólicos ou Fotovoltaicos que tenham sido não habilitados pelo critério 

de “falta” margem de escoamento ou falta de licença ambiental, poderiam 
solicitar o cadastramento de maneira simplificada, estando os mesmos 
dispensados da reapresentação de documentação completa para os Leilões de 
Energia Nova? 

 
Resposta: Não. Conforme estabelece o art. 2º, § 5º, da Portaria MME nº 293/2017, 
somente os empreendedores cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela 
EPE para participação no 2º Leilão ER/2016 poderão requerer o cadastramento dos 
respectivos empreendimentos, estando dispensados da reapresentação de documentos, 
nos termos descritos no referido parágrafo, não havendo distinção quanto aos motivos 
que levaram à não habilitação dos empreendimentos. 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Empreendedores cujos projetos tenham sido habilitados no Leilão A-5/2016 (ou 

1° LER/2016) podem solicitar o cadastramento de maneira simplificada, 
estando os mesmos dispensados da reapresentação de documentação completa 
para os Leilões de Energia Nova? 

 
Resposta: Não. Conforme estabelece o art. 2º, § 5º, da Portaria MME nº 293/2017, 
somente os empreendedores cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela 
EPE para participação no 2º Leilão ER/2016 poderão requerer o cadastramento dos 
respectivos empreendimentos, estando dispensados da reapresentação de documentos, 
nos termos descritos no referido parágrafo. 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Minha empresa cadastrou alguns projetos eólicos no 2° LER/2016 com apenas 

2 anos de medição certificados e foi habilitada tecnicamente. Gostaríamos de 
saber se podemos fazer o cadastramento simplificado desses projetos para os 
Leilões de Energia Nova de 2017 ou se precisamos atualizar o Certificado com 
3 anos de dados anemométricos (nova regra que está vigente a partir deste ano) 
e cadastrar toda a documentação novamente. 

 
Resposta: Não serão habilitados empreendimentos que possuam apenas 2 anos de 
medição anemométrica conforme disposto no art. 3º, inciso III, da Portaria MME nº 
293/2017. Além disso, o cadastramento simplificado impede a alteração de 
características técnicas e a apresentação de documentos adicionais, que não previstos no 
art. 2º, §6º da Portaria MME nº 293/2017. Portanto, todos os empreendimentos que 
precisem fazer alterações técnicas, o que inclui a complementação do tempo de medição 
e consequente apresentação de novas Certificações de Dados Anemométricos e de 
Produção de Energia, deverão fazer o cadastramento completo. 
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8. Empreendimentos que já comercializaram energia em outro leilão poderão se 

cadastrar para participar nos leilões A-4 e A-6? Neste caso, qual seria o 
procedimento no AEGE e para entrega de documentos? 
 

Resposta: Conforme Lei 10.848/2004, em seu art. 2°,§7°-A, poderão participar das 
licitações, para expansão da oferta de energia, os empreendimentos de geração que 
tenham obtido outorga de concessão licitada nos termos desta Lei ou de autorização, 
desde que não tenham entrado em operação comercial. Para estes projetos, o 
empreendedor deverá solicitar a inscrição e cadastramento por meio do Processo 
Simplificado para Cadastramento nos Leilões, objeto do art. 7° da Portaria MME n° 
102/2016. O cadastramento é feito mediante apresentação, na EPE, do Requerimento de 
Cadastramento e ato de Outorga válido. Recomendamos consultar item específico 
constante nas Instruções para Solicitação de Cadastramento e Habilitação Técnica. 
Destacamos, entretanto, que não receberão Declaração de Aptidão à Inscrição no Leilão 
– DAIL empreendimentos que não possuírem Garantia Física publicada pelo MME e 
compatível com o ato de outorga apresentado, conforme disposto no art. 8° da Portaria 
MME n° 102/2016. 
______________________________________________________________________ 
 
9. Pergunta: Gostaríamos de confirmar se estamos dispensados da apresentação 

de Parecer de Acesso para participação nos leilões de Energia Nova A-4 e A-
6/2017, objetos da Portaria MME n° 293/2017?  

 
Resposta: Independentemente do leilão, caso a conexão do empreendimento ocorra na 
rede de distribuição, é obrigatória a apresentação do Documento de Acesso para Leilão 
– DAL ou do Parecer de Acesso emitido por uma empresa distribuidora. A data limite 
para apresentação dessa documentação é no dia 19/09/2017, conforme estabelece a 
Portaria MME nº 293/2017.  
Caso o ponto de conexão pretendido seja classificado como Rede Básica, DIT ou ICG, 
o tratamento varia conforme o leilão. Para o Leilão A-4/2017, a Portaria MME nº 
293/2017 estabelece que fica dispensada a apresentação de um Parecer de Acesso ou 
documento equivalente emitido pelo ONS. Nesse caso, a EPE utilizará os resultados da 
Nota Técnica elaborada pelo ONS de que trata o art. 6º, § 4º, da Portaria MME nº 
293/2017, para fins de habilitação técnica. Já para o Leilão A-6/2017, o ato do 
cadastramento se configura como uma solicitação de acesso formal à EPE. Após o 
cadastramento, a EPE analisará as condições de acesso sob o ponto de vista sistêmico e 
caso o empreendedor seja habilitado tecnicamente, a Informação de acesso será emitida 
juntamente com a documentação de habilitação técnica. É importante destacar que 
independentemente da avaliação da EPE, a viabilidade física da conexão é de inteira 
responsabilidade do empreendedor e deve ser verificada junto à empresa transmissora a 
ser acessada. 
______________________________________________________________________ 
 
10. Pergunta: No cadastramento dos projetos da minha empresa para os Leilões de 

2017 não apresentamos a cópia dos requerimentos de cadastramento, sendo 
assim, não recebemos nenhum documento comprovando que o cadastro desses 
projetos foi realizado. Como poderia confirmar esse cadastramento?  
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Resposta: O Comprovante de Cadastramento está disponibilizado no sistema AEGE 
para todos os empreendimentos cadastrados nos Leilões de Energia. Para isso, deve-se 
acessar a Ficha de Dados do empreendimento e clicar no ícone “Comprovante”. 

 
Ressaltamos que é de suma importância que os responsáveis pelos empreendimentos 
cadastrados verifiquem os comprovantes de cadastramento dos projetos disponíveis no 
sistema AEGE, e, caso identifiquem algum problema ou divergência, devem entrar em 
contato o mais breve possível com a EPE, através do endereço eletrônico 
aege@epe.gov.br, descrevendo a situação verificada. 
______________________________________________________________________ 
 
11. Qual o Custo Marginal de Expansão – CME que será utilizado para o cálculo 

da Garantia Física dos empreendimentos? 
 
Resposta: O PDE 2026, colocado em consulta pública em julho de 2017, incorpora 
diversos avanços metodológicos no processo de planejamento da expansão da oferta de 
energia elétrica, que foram amplamente reconhecidos através das contribuições enviadas 
pela sociedade. Dentre os avanços, destaca-se o uso de um Modelo de Decisão de 
Investimentos (MDI), cuja função objetivo é a minimização do custo total de 
investimento e operação do sistema, como apoio à construção do cenário de expansão 
da oferta. O uso desse modelo permite que o valor do custo marginal de expansão 
(CME) seja calculado de forma endógena, como um subproduto da decisão pela 
alternativa de expansão ótima. Além disso, com a metodologia apresentada, a expansão 
passa a ser decidida utilizando uma melhor representação da curva de carga, 
contemplando assim o atendimento às necessidades do sistema. 
Na elaboração do relatório do PDE 2026, a interpretação da EPE era de que o CME 
publicado no documento deveria “ser interpretado com atenção, não podendo ainda ser 
utilizado na definição de parâmetros relevantes para a contratação de novos 
empreendimentos, na medida em que, atualmente, a contratação destes novos 
empreendimentos considera apenas o respectivo benefício energético. Aprimoramentos 
na definição dos parâmetros relevantes para a contratação de novos empreendimentos 
podem ser necessários para a internalização completa dos benefícios relativos ao 
suprimento da demanda máxima de potência do sistema, dentre outros fatores relevantes 
para o sistema”. 
Estudos estão em andamento visando os aprimoramentos necessários para que a 
metodologia de cálculo da garantia física dos empreendimentos, o critério de 
suprimento do sistema e itens afins relacionados ao processo de contratação passem a 
contemplar os fatores relevantes citados. À medida que forem concluídos serão 
colocados para avaliação e contribuições da sociedade, mantendo a intenção de que as 
alterações sejam feitas em um ambiente de transparência, comunicação e diálogo. 
Por outro lado, entendemos que o valor do CME apresentado no PDE 2026 (R$ 
217/MWh) é aderente ao real custo marginal de longo prazo que se antevê para 
expansão do sistema para atendimento aos requisitos dos próximos anos. Ele representa 
desse modo, o melhor indicador atualmente disponível para valorar a contribuição dos 
empreendimentos de geração candidatos nos leilões de energia nova. Nesse sentido, 
mesmo que os estudos visando avanços e aperfeiçoamentos no critério de suprimento do 
sistema ainda estejam em andamento, o entendimento da EPE é de que o uso deste 
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CME nos leilões de 2017 representa já um avanço no processo de expansão da oferta de 
energia elétrica. 
 


