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PERGUNTAS FREQUENTES 
 

LEILÕES DE ENERGIA EXISTENTE “A-1” E “A-2” DE 2018 

 

 

1. Como posso acessar o Sistema AEGE? 

 

Resposta: O Sistema AEGE está disponível para acesso no link “Acesso Restrito”, logo 

abaixo da aba de pesquisa, conforme indicado na imagem abaixo. 

 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

2. Nunca acessei o Sistema AEGE. Como devo proceder? 

 

Resposta: Para empresas que ainda não possuem cadastro no Sistema AEGE, deverá 

ser efetuada a adesão ao sistema através do endereço https://aege.epe.gov.br/adesao. O 

processo é rápido, bastando preencher o formulário disponível no site, não necessitando 

encaminhar documentação para o processo de adesão. Após a verificação das 

informações fornecidas, a EPE encaminhará os dados para acesso.  

 

O documento “Manual para Empreendedores”, disponibilizado no sítio da EPE para 

download (http://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/instrucoes-para-cadastramento), 

contém todas as informações relativas ao Sistema AEGE, tais como inclusão de projetos 

no sistema, preenchimento de informações, inscrição de projetos nos Leilões de 

Energia, dentre outros. 

 

 

 

https://aege.epe.gov.br/adesao
http://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/instrucoes-para-cadastramento


Atualizado em: 06/08/2018 09:30 

 

3. Pretendo inscrever um projeto para o leilão de energia, mas este projeto já foi 

inscrito no Sistema AEGE com titularidade diferente do atual. Como devo 

proceder? 

 

Resposta: Neste caso, deverá ser processada a alteração de titularidade, conforme item 

14.1 do Manual para Empreendedores: 

 

“Encaminhar à EPE a carta de solicitação da alteração da titularidade que deverá 

conter a seguinte documentação: 

 

 Documento emitido pela ANEEL comprovando a mudança de titularidade do 

empreendimento 

 

OU 

 

 O instrumento, devidamente levado a registro competente, comprovando a 

mudança de titularidade; 

 Declaração do novo titular manifestando que tem pleno conhecimento do 

empreendimento/projeto originalmente cadastrado na EPE; e 

 Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do novo titular.” 

 

Para ambos os casos os documentos deverão ser encaminhados em meio digital para 

aege@epe.gov.br, para dar celeridade ao processo, devendo ser protocolada a via 

original na EPE. 

 

OBS: todos os documentos apresentados para os leilões de energia deverão estar 

compatíveis entre si, inclusive em relação à titularidade do projeto. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

4. Quando inscrevo o projeto no sistema AEGE, aparece uma mensagem 

informando que o nome já existe e não consigo prosseguir com o 

preenchimento das informações. Como devo proceder? 

 

Resposta: Primeiramente é necessário saber se o projeto já foi cadastrado no Sistema 

AEGE anteriormente ou se o projeto possui um homônimo. Caso o empreendimento já 

tenha se cadastrado no sistema anteriormente pode ser necessário efetuar a mudança de 

titularidade do projeto, conforme Questionamento 3. Assim, recomendamos encaminhar 

um questionamento ao e-mail aege@epe.gov.br, contendo um print screen completo da 

tela do sistema e informando o ocorrido, para que possamos verificar e indicar qual o 

procedimento adequado a seguir.  
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mailto:aege@epe.gov.br


Atualizado em: 06/08/2018 09:30 

 

5. Pretendo inscrever um projeto para participar do leilão. Como proceder e qual 

a data limite? 

 

Resposta: Conforme a Portaria MME n° 317/2018, apenas os empreendimentos 

termelétricos interessados em participar do leilão deverão se submeter ao processo de 

Qualificação Técnica, de que trata o art. 4° da referida portaria, sendo o prazo de 

entrega da documentação probatória até as 12 horas do dia 31 de agosto de 2018.  

 

______________________________________________________________________ 

 

6. Quais os documentos deverão ser apresentados à EPE com vistas à 

Qualificação técnica para empreendimentos termelétricos? 

 

Resposta: Conforme art. 4°, §2°, da Portaria MME n° 317/2018: 

 

“§ 2º Os empreendedores interessados na inclusão de empreendimentos 

termelétricos deverão protocolar, na EPE, os seguintes documentos:  

I - Ficha de Dados constante do Sistema de Acompanhamento de 

Empreendimentos de Geração de Energia - AEGE, individualizada para o 

Leilão de Energia Existente "A-1" e para o Leilão de Energia Existente "A-2", e 

demais documentos, conforme instruções disponíveis na internet, na página 

www.epe.gov.br;  

II - comprovação da Capacidade de Armazenamento Local de Combustível, 

quando cabível, que permita operação contínua à potência nominal com 

reabastecimento de combustível no intervalo de tempo previsto no Termo de 

Compromisso de Compra e Venda de Combustível, ou Contrato Preliminar, 

previsto no § 5º;  

III - comprovação da Disponibilidade de Combustível para Operação Contínua, 

conforme estabelecido nas Instruções para a Qualificação Técnica; e IV - 

apresentação de protocolo de solicitação de documento emitido pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP contendo análise 

da viabilidade do fornecimento de gás natural ao empreendimento, 

contemplando toda a cadeia de fornecimento, desde a origem do gás natural até 

o empreendimento termelétrico, em consonância com a Lei nº 11.909, de 4 de 

março de 2009.” 

 

Devem ainda ser observados os outros documentos de projeto a serem apresentados no 

ato do cadastramento conforme previsto nas Instruções para Solicitação de 

Cadastramento e Qualificação Técnica com vistas à participação nos Leilões de 

Energia Existente A-1 e A-2, disponível no sítio eletrônico da EPE. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. No caso de cadastramento de um mesmo empreendimento para participação 

nos Leilões A-1 e A-2, poderá ser utilizada a mesma ficha de dados? 
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Resposta: Não. Conforme estabelece o art. 4º, § 2º, inciso I, da Portaria MME n.
o
 

317/2018, os empreendedores interessados na inclusão de empreendimentos 

termelétricos deverão apresentar à EPE a ficha de dados do Sistema AEGE 

individualizada para o Leilão A-1 e para o Leilão A-2, separadamente. 

 

 

 

8. Quais as datas para entrega de documentos de empreendimentos termelétricos 

à EPE? 

 

Resposta: De acordo com a Portaria MME n.
o
 317/2018, o prazo para entrega de 

documentos com vistas ao cadastramento dos empreendimentos se encerra às 12 horas 

do dia 31 de agosto de 2018, incluindo a ficha de dados constante do Sistema AEGE, o 

protocolo de solicitação de documento emitido pela ANP para análise de viabilidade do 

fornecimento de gás natural ao empreendimento e os demais documentos detalhados nas 

Instruções para Solicitação de Cadastramento e Qualificação Técnica. 

Excepcionalmente, os contratos ou termos de compromisso de compra e venda de 

combustível e o parecer resultante da ANP poderão ser entregues à EPE até dia 1° de 

outubro de 2018. 


