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 EPE conclui cadastramento para os Leilões A-4 e A-5 de Energia 
Existente/2020 

 

Foi concluído nesta terça-feira, 07/01/2020, às 12h00, o 

cadastramento de projetos para participação nos Leilões 

de Energia Existente “A-4” e “A-5” de 2020. Anunciado 

pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria 

n.o 340, de 28 de agosto de 2019, que divulgou, para 

consulta pública, a minuta de Portaria contendo as 

Diretrizes para a realização dos certames, e, por fim, 

confirmada pela Portaria n.° 389, de 14 de outubro de 

2019. Em 22 de novembro de 2019 foi publicada a 

Portaria n.o 428, adiando a data de realização do certame 

para 30 de abril de 2020, adiando a entrega dos 

documentos para cadastramento e dando outras 

providências.  

Nos referidos certames serão negociados CCEARs na 

modalidade por disponibilidade de energia elétrica, 

proveniente de fonte termoelétrica a carvão mineral 

nacional e a gás natural, com prazo de suprimento de 15 

anos. 

Os interessados em cadastrar projetos que estejam em 

operação comercial, sem alteração da configuração e as 

características técnicas definidas em seu Ato de Outorga, 

foram dispensados da apresentação de DRO, Licença 

Ambiental, Parecer de Acesso (ou documento 

equivalente) e comprovante do direito de usar ou dispor, 

conforme art. 3°, §8°, da Portaria MME n.° 389/2020. Já 

os projetos que tenham sido habilitados junto à EPE para 

participação no Leilão de Energia Nova “A-6”, de 2019, 

puderam requerer o cadastramento de forma 

simplificada, nos termos previstos no art. 3°, §4°, da 

mesma Portaria, realizando todo o processo 

exclusivamente por meio do Sistema AEGE. Esses 

procedimentos trazem otimização ao processo de análise 

técnica, diminuindo a necessidade de retrabalho e 

aumentando sua eficiência, tanto para os 

empreendedores quanto para a EPE, permitindo um 

cronograma mais enxuto para o leilão. 

Cabe destacar que o fato de um empreendimento ter 

sido habilitado tecnicamente em um certame não 

acarreta sua habilitação automática para o certame 

seguinte. Todos os projetos serão objeto de análise, 

porém, mais centrada em parâmetros específicos do 

leilão, como cronograma, orçamento e ponto de conexão. 

No Leilão “A-4” foram cadastrados 76 projetos, com uma 

oferta de aproximadamente 36 GW de energia; para o 

Leilão “A-6” foram cadastrados 82 projetos, com 

aproximadamente 43 GW de oferta de energia. No 

entanto, verifica-se um total de 87 projeto individuais, 

considerando que um mesmo projeto pode estar 

cadastrado em ambos os certames. Os quadros 1 a 4 

apresentam informações mais detalhadas sobre os 

empreendimentos cadastrados, por leilão. 

Ressalta-se ainda, com base na Portaria MME n.o 

102/2016, que os empreendedores deverão estar atentos 

às datas de apresentação de documentos, caso couber, 

que podem excepcionalmente ser apresentados após a 

data final de cadastramento, a saber: 

• Licença Ambiental: 80 dias antes da realização do 

Leilão (10/02/2020); 

• Parecer de Acesso ou Documento de Acesso para Leilão 

(DAL), emitido pelas Distribuidoras: 75 dias antes da 

realização do Leilão (17/02/2020); 

• Despacho de Requerimento de Outorga, emitido pela 

ANEEL: 75 dias antes da realização do Leilão 

(17/02/2019). 

Em relação aos empreendimentos termoelétricos a gás 

natural, conforme estabelece a Portaria MME 

n.o 389/2019 (alterada pela Portaria n°. 428/2019), não 

se aplica o prazo estabelecido Portaria MME 

n.o 102/2016, devendo os dados necessários para análise 

da viabilidade do fornecimento de gás natural ao 

empreendimento ser protocolados na Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ser 

apresentados até a data limite de 18/02/2020. 
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Resultado do Cadastramento para o Leilão de Energia Existente A-4/2020  

Quadro 1: Resumo dos Empreendimentos Cadastrados 

 

Quadro 2: Resumo dos Empreendimentos Cadastrados, por Região e Fonte 

 

 

 

Resultado do Cadastramento para o Leilão de Energia Existente A-5/2020 

Quadro 3: Resumo dos Empreendimentos Cadastrados 

 
 

Quadro 4: Resumo dos Empreendimentos Cadastrados, por Região e Fonte  

 

 

 

 

Região Fonte Projetos Oferta (MW)

Centro Oeste Térmica a Gás Natural 3 1.546                     

Nordeste Térmica a Gás Natural 30 12.637                  

Norte Térmica a Gás Natural 9 3.582                     

Sudeste Térmica a Gás Natural 24 15.892                  

Térmica a Carvão 5 1.197                     

Térmica a Gás Natural 5 1.369                     

Total 76 36.224                  

Sul

Fonte Projetos 

Termelétricas a Carvão 7

Termelétricas a Gás Natural 75

Total 82

41.130

2.147

43.277                                          

Oferta (MW)

Fonte Projetos 

Termelétricas a Carvão 5

Termelétricas a Gás Natural 71

Total 76

35.027

1.197

36.224                                                  

Oferta (MW)

Região Fonte Projetos Oferta (MW)

Centro Oeste Térmica a Gás Natural 3 1.546             

Nordeste Térmica a Gás Natural 31 15.766          

Norte Térmica a Gás Natural 10 5.704             

Sudeste Térmica a Gás Natural 26 16.745          

Térmica a Carvão 7 2.147             

Térmica a Gás Natural 5 1.369             

Total 82 43.277          

Sul


