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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo apresentar as instruções para solicitação de 

cadastramento de empreendimentos termelétricos com vistas à obtenção de 

Qualificação Técnica da EPE, para participação nos leilões de compra de energia 

elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominado 

Leilão “A-1” de 2014, para o Sistema Interligado Nacional - SIN, onde serão 

celebrados contratos de comercialização no Ambiente de Contratação Regulada – 

ACR, conforme estabelecido na Portaria MME nº 547 de 08 de outubro de 2014. 
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1. OBJETIVO 

Estabelecer a forma de apresentação da documentação de empreendimentos 

termelétricos com vistas ao processo de Cadastramento e Qualificação Técnica dos 

empreendimentos na Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Operacionaliza-se, desta 

forma, o disposto na Portaria MME nº 547, de 08 de outubro de 2014, bem como as 

demais normas infralegais que regem esse processo.  

Adicionalmente, cabe ressaltar que os parâmetros, dados e informações fornecidas 

pelo empreendedor para o Cadastramento e a Qualificação Técnica serão utilizados 

para: cálculo das garantias físicas, quando couber, e do COP e CEC, bem como, 

compor os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR 

na hipótese da energia do mesmo vir a ser objeto de contratação como vendedor do 

Leilão de Energia A-1 de 2014. 

2. APLICAÇÃO 

Estas Instruções se aplicam aos empreendedores interessados em participar do Leilão 

A-1 de 2014 de compra de energia proveniente de empreendimentos termelétricos 

existentes. 

3. DIRETRIZES 

Estas instruções estabelecem os requisitos para a apresentação da documentação dos 

projetos de empreendimentos termelétricos existentes na EPE para fins de análise 

técnica. 

A documentação requerida deverá ser protocolizada pelos agentes até a data limite 

para cadastramento. No decorrer da análise, a EPE poderá exigir informações e 

documentos adicionais com vistas à complementação das análises necessárias à 

qualificação técnica dos empreendimentos.  

Da documentação regularizada (revisão de documentos) deverão constar 

obrigatoriamente o número da revisão e a respectiva data.  

Não serão considerados documentos que tenham sido entregues com a finalidade de 

cadastramento em leilões anteriores. 



 

  

Destaca-se que para empreendimentos com Garantia Física publicada por meio de 

Portaria do Ministério de Minas e Energia – MME, não serão aceitos parâmetros 

distintos daqueles associados ao cálculo da Garantia Física em vigor, salvaguardado o 

previsto no inciso III do art. 4º e no art. 4º-A da Portaria MME nº 547/2014. 

4. DA SOLICITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA  

4.1. Preenchimento do AEGE 

A EPE disponibiliza o Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores 

de Energia – AEGE a fim de possibilitar aos empreendedores a inserção dos dados de 

seus empreendimentos, neste sistema, a qualquer tempo, independentemente dos 

Leilões de Energia. 

A inclusão dos dados do empreendimento gerador de energia nesse sistema será um 

dos elementos constitutivos para o seu futuro Cadastramento e Qualificação Técnica 

com vistas à participação nos Leilões de Energia. 

Para o preenchimento do AEGE devem ser observadas as instruções constantes no 

MANUAL DO AEGE PARA EMPREENDEDORES (EPE-DEE-RE-028/2013-r0), disponível 

no sítio da EPE na internet, www.epe.gov.br. 

Destaca-se que especificamente para o Leilão A-1, as guias Disponibilidade Mensal de 

Energia – Leilão, Consumo De Água, Dados Socioambientais, Conexão, Cronograma, 

Orçamento e Motorização do sistema AEGE não estarão disponibilizadas para 

preenchimento. 

4.2.  Regularização dos Dados do AEGE 

No decorrer da análise técnica poderão ser solicitadas regularizações nos dados 

inicialmente informados no AEGE e na documentação protocolizada no 

cadastramento. Para tanto, serão enviadas ao interlocutor e ao representante legal e-

mails, nos quais serão solicitadas as adequações necessárias. 

A edição dos dados no AEGE deverá seguir os procedimentos informados no MANUAL 

DO AEGE PARA EMPREENDEDORES (EPE-DEE-RE-028/2013-r0). 



 

  

5. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA 

5.1. Requerimento de Cadastramento 

A solicitação de Cadastramento e da Qualificação Técnica deverá ser 

obrigatoriamente feita por meio de um requerimento à EPE (ver modelo no ANEXO I).  

5.2. Ato de Autorização 

O empreendedor deverá cadastrar o empreendimento e seus respectivos dados 

técnicos em perfeita consistência com o ato de Outorga do MME/ANEEL e suas 

atualizações.  

Destacamos que havendo inconsistências relativas aos dados declarados pelo 

empreendedor na Ficha de Dados e os respectivos atos autorizativos da ANEEL e/ou 

MME, o empreendimento poderá não ser qualificado tecnicamente a participar no 

Leilão de Energia.  

5.3. Ficha de Dados 

A Ficha de Dados é o documento que apresenta os dados técnicos e características 

operacionais de um empreendimento. 

Todos os campos constantes da Ficha de Dados deverão ser obrigatoriamente 

preenchidos, a exceção das guias relacionadas no item 4.1.  

A Ficha de Dados a ser protocolizada na EPE deve ser obrigatoriamente a última 

versão validada no Sistema AEGE, no momento do pedido de solicitação de 

cadastramento e qualificação técnica.   

5.4. Memorial Descritivo 

Deverá ser incluído na documentação do processo de qualificação, o memorial 

descritivo do projeto da Usina Termelétrica - UTE, contemplando a sumarização a 

seguir apresentada.  

A Características Gerais do Empreendimento 

B Combustível Principal e Reagentes 

B1 Disponibilidade do Combustível 



 

  

Deverão ser apresentadas memórias de cálculo, gráficos e o que for pertinente 
para que fique plenamente demonstrada a disponibilidade do combustível 
durante toda a vigência do CCEAR, conforme item 5.5 destas Instruções. 

Deverá ser demonstrada a capacidade de armazenamento local de combustível, 
quando cabível, que permita operação contínua à potência disponível máxima 
com reabastecimento de combustível no intervalo de tempo previsto no termo 
de compromisso de compra e venda de combustível, ou contrato preliminar, de 
que trata o § 4º do art. 3º da Portaria MME nº 547/2014. 

B2 Disponibilidade de Reagentes (quando aplicável) 

B3 Rendimento Previsto Referido ao PCI do Combustível 

Observações: 

a) Para os empreendimentos movidos a carvão mineral, deverá ser 
obrigatoriamente informada a análise elementar desse combustível. 

b) No caso de empreendimentos movidos a gás natural deverá ser informada a 
localização do “city-gate” a partir do qual será suprido o gás para a UTE. 
Além disso, na Ficha de Dados deve ser informada, quando permitido, a 
opção pelo despacho antecipado, a opção da indexação do CVU às cotações 
Henry Hub ou Brent e a opção de reajuste da parcela da receita fixa 
vinculada ao combustível - RFcomb. 

c) Para empreendimentos a biomassa, deverá ser informada a procedência da 
mesma e a justificativa técnica da quantidade necessária à geração de 
energia, demonstrada através dos dados do Planejamento da Produção ou 
similar. Além disso, também devem ser justificados os valores declarados no 
sistema AEGE.  

d) Para empreendimentos a biomassa proveniente de cavaco ou resíduos de 
madeira, os dados de Planejamento da Produção ou similar deverão incluir 
as fases de plantio e colheita em toneladas/ano, identificando o volume de 
biomassa a ser colhido que será empregada como combustível, 
especificando montantes para consumo e estoque, área total de plantio 
necessária para atender a demanda de combustível, bem como o índice de 
produtividade do combustível. 

e) Para empreendimentos com CVU nulo, deverá ser apresentada tabela 
contendo os valores médios mensais estimados de consumo de combustível, 
associados aos valores mensais de disponibilidade de energia ao SIN, 
conforme declarado no sistema AEGE. 

f) Caso o combustível utilizado na UTE não esteja contemplado na respectiva 
Lista Suspensa de Combustíveis do Sistema AEGE, solicita-se entrar em 
contato com a EPE (aege@epe.gov.br) para proceder ao ajuste necessário. 

 

C Concepção Técnica da UTE 

C1 Ciclo Termodinâmico 

C2 Características dos Equipamentos Principais (Ilha de Potência) 

Para as unidades geradoras deve-se declarar no AEGE, Guia 
Equipamentos/Geradores Elétricos, as datas de início de operação comercial e 
seus respectivos atos autorizativos de liberação. 



 

  

C3 Emissões e Tratamento dos Gases da Combustão 

Deverá ser descrito o sistema de tratamento de gases implantado na UTE 
especificando-se a concentração de poluentes emitidos na atmosfera. 

D         Energia Mensal Disponibilizada ao SIN 

A Disponibilidade Mensal de Energia deverá ser informada no ato do 
cadastramento no sistema AEGE. 

E Custo Fixo e Variável de Operação e Manutenção 

Os valores declarados do Custo Fixo e do Custo Variável de Operação e 
Manutenção (O&MFixo e O&MVariável) deverão ser justificados por meio de 
planilhas discriminando todos os custos incorridos na determinação desses 
valores. 

F Balanços Térmico e Hídrico 

F1 Balanço Térmico: 

Para empreendimentos operando com ciclo Rankine, Brayton, Combinado ou 
em Cogeração deverá ser obrigatoriamente apresentado o balanço térmico 
restrito à geração de energia elétrica a 100% de carga. Esta exigência não se 
aplica no caso de empreendimentos cuja geração é feita por meio de motores 
de combustão interna. O balanço térmico deve refletir as condições locais da 
instalação e não as condições ISO. 

O balanço térmico deverá ser obrigatoriamente apresentado sob a forma de 
fluxograma de processo, a exemplo de o modelo apresentado a seguir, 
indicando os valores das vazões (em kg/s), a temperatura (em ºC), a pressão 
(em bar) e a entalpia (em kJ/kg), de entrada, de saída e extração, caso ocorra.  

Deverá ser apresentada memória de cálculo em forma de planilha contendo, 
além de todos os dados acima citados, a potência térmica de cada etapa do 
processo, em kWt, e a potência elétrica gerada, em kW. 

 



 

  

 
  

F2 Balanço Hídrico: 

Para empreendimentos operando com ciclo Rankine, Brayton, Combinado ou 
em Cogeração deverá ser obrigatoriamente incluído o balanço hídrico a 100% 
de carga. O balanço hídrico deverá ser apresentado sob a forma de fluxograma, 
indicado as vazões (em m³/h) na captação, tratamento, usos, perdas e 
descartes.  

Para empreendimentos cuja fonte é bagaço de cana, o balanço hídrico deverá 
ser restrito ao processo de geração de energia elétrica.  

O Balanço Hídrico deverá seguir o modelo apresentado a seguir. 

 



 

  

 

 

F3 Instalações Compartilhadas: 

Quando as instalações forem compartilhadas por mais de um empreendimento, 
os equipamentos compartilhados deverão ser obrigatoriamente representados e 
identificados em desenhos de projeto. 

5.5. Disponibilidade de Combustível Principal e de Reagentes 

Em conformidade com o disposto no inciso IV do §1º do art. 3º da Portaria MME nº 

547/2014, o empreendedor deverá apresentar comprovação da disponibilidade de 

combustível para operação contínua e, adicionalmente, no caso de empreendimentos 

a carvão mineral, a comprovação da disponibilidade de reagentes. 

Ressalte-se que, para usinas termelétricas com Custo Variável Unitário - CVU não 

nulo deverá ser comprovada a disponibilidade de combustível para operação 

contínua, considerando todo o período contratual. 

No caso de usinas termelétricas com CVU nulo, deverá ser comprovada a 

disponibilidade de combustível associada à Declaração de Quantidade de Energia 



 

  

Disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional - SIN, considerando todo o período 

contratual. 

Além disso, o estoque de combustível previsto na UTE deverá ser suficiente, para a 

sua operação contínua ou atendimento a disponibilidade mensal de energia, 

considerando o intervalo de tempo esperado no fornecimento do mesmo. 

5.5.1. Gás Natural 

Para termelétricas movidas a gás natural deverá ser apresentado o Contrato ou 

Termo de Compromisso celebrado entre o agente, a concessionária local de gás 

canalizado e o efetivo fornecedor do insumo, quando for o caso, contendo cláusula 

de eficácia onde se garanta o suprimento requerido de combustível, caso o 

empreendimento se sagre vencedor do Leilão. 

A comprovação da disponibilidade de gás natural deverá atender às seguintes 

condições:  

I - apresentação de documento emitido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP contendo análise do termo de compromisso de 

compra e venda de combustível ou o contrato preliminar, acompanhado dos dados 

necessários para comprovação da origem ou a caracterização das reservas que 

suportarão o fornecimento dos volumes de gás natural a serem contratados, nos 

termos dos §§1º e 2º do art. 47 da Lei no 11.909, de 4 de março de 2009;  

II - caso o empreendedor firme termo de compromisso de compra e venda de 

combustível ou contrato preliminar com empresa não produtora do combustível, 

esta deverá ser agente registrado na ANP para a realização da atividade de 

comercialização de gás natural e apresentar termo de compromisso de compra e 

venda de combustível ou contrato preliminar que atenda o disposto no § 6º para 

toda a cadeia de comercializadores e/ou fornecedores;  

III - caso o combustível a ser fornecido venha a ser movimentado em Terminal 

de Gás Natural Liquefeito ou Unidade de Regaseificação existente, o empreendedor 

deverá comprovar que há capacidade de regaseificação disponível e reservada para 

o seu empreendimento no respectivo terminal; e  

IV - caso o empreendedor seja caracterizado como Autoprodutor, nos termos 

do inciso XXXII do Art. 2º da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, este deverá 

estar devidamente registrado na ANP e apresentar, além do requerido no inciso I, o 



 

  

termo de compromisso ou contrato firmado entre o Autoprodutor e a distribuidora 

estadual, nos termos do Art. 46 da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009;  

V - caso o empreendedor seja caracterizado como Auto-importador, nos termos 

do inciso XXXIII do Art. 2º da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, este deverá 

estar devidamente registrado na ANP e apresentar, além do requerido no inciso I, o 

termo de compromisso ou contrato firmado entre o Auto-importador e a 

distribuidora estadual, nos termos do Art. 46 da Lei nº 11.909, de 4 de março de 

2009, e autorização de importação de gás natural outorgada pelo Ministério de 

Minas e Energia - MME. 

Caso seja apresentado, como forma de comprovação da disponibilidade de 

combustível, prevista no inciso IV §1º do do art. 3º da Portaria MME nº 547/2014, 

termo de compromisso celebrado com uma empresa não produtora do combustível, 

será necessária a apresentação de contrato ou termo de compromisso celebrado 

entre esta empresa e o efetivo fornecedor do insumo, contendo as cláusulas citadas 

no §4º do art. 3º da mesma Portaria. 

5.5.2. Biomassa 

Quando a fonte principal for biomassa, a quantidade de combustível apresentada na 

Declaração de Quantidade de Combustível Associada à Geração (item 5.6) ou nas 

Declarações de Disponibilidade de Energia (item 5.7) poderá ser suprida com 

produção própria e/ou de terceiros. 

Na hipótese do montante requerido de biomassa ser superior à produção própria, o 

empreendedor deverá apresentar Contrato ou Termo de Compromisso, realizado 

com terceiros, conforme descrito no item 5.5.5, demonstrando a disponibilidade da 

quantidade suplementar. 

O Contrato ou Termo de Compromisso requerido não substitui as declarações 

supracitadas. Estas declarações, além de conterem a quantidade de produção 

própria, devem também conter a quantidade objeto do Termo de Compromisso. 

No caso de biogás de aterro sanitário deverão, também, ser apresentados: Contrato 

ou Termo de Compromisso, nos moldes descritos no item 5.5.5, realizado com a 

autoridade competente, que autorize a exploração desse energético e relatório 

técnico que demonstre a disponibilidade dessa fonte energética ao longo da 

vigência do CCEAR. 



 

  

No caso de gases provenientes de algum processo industrial deverá, também, ser 

apresentado relatório técnico que demonstre a disponibilidade dessa fonte 

energética ao longo da vigência do CCEAR. 

No caso de biomassa de cavaco ou resíduos de madeira, deverá ser apresentado 

relatório técnico, que demonstre a disponibilidade dessa fonte, contendo os dados 

de Planejamento da Produção ou similar1. Além disso, para todos os terrenos 

associados necessários ao plantio do combustível deverá ser apresentada prova de 

direito de usar ou dispor do local, por meio da matrícula do Registro Geral do 

Imóvel - RGI com data da emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de 

cadastramento. Quando os terrenos pertencerem a terceiros, devem ser 

apresentados, adicionalmente, Termo(s) de Compromisso ou Contrato(s) que 

vincule(m) o uso ou disposição do local à produção do combustível. 

5.5.3. Carvão Mineral  

Para termelétricas movidas a carvão mineral deverá ser apresentado Contrato ou 

Termo de Compromisso celebrado entre o agente e o efetivo fornecedor do insumo, 

contendo as cláusulas e requisitos conforme descritos no item 5.5.5. 

Para empreendimentos que utilizam reagentes no processo de abatimento de 

emissões atmosféricas, deverá ser apresentado contrato ou termo de compromisso, 

nos moldes do item 5.5.5, atestando a disponibilidade dos mesmos.  

5.5.4. Outros combustíveis  

Para os demais tipos de combustíveis, não citados nestas Instruções, deverão ser 

apresentados: Contrato ou Termo de Compromisso, nos moldes descritos no item 

5.5.5, realizado entre o agente interessado e o fornecedor do insumo, bem como, 

relatório técnico que demonstre a disponibilidade dessa fonte energética ao longo 

da vigência do CCEAR. 

No caso da fonte de produção de energia de um empreendimento ser calor de 

recuperação ou vapor proveniente de outro empreendimento, deverá ser 

comprovado este suprimento por meio de um Termo de Compromisso conforme 

citado acima.  

                                                 
1 O Planejamento da Produção deve conter: as fases de plantio e colheita em toneladas/ano, o volume a ser colhido e a 
proveniência da biomassa que será empregada como combustível, para consumo e estoque, área total de plantio 
necessária para atender a demanda de combustível, bem como o índice de produtividade do combustível. 



 

  

5.5.5. Contrato ou Termo de compromisso  

Seguindo as determinações da Portaria MME nº 547/2014, no que se refere à 

comprovação da disponibilidade de combustível, deverá ser apresentado Contrato 

ou Termo de Compromisso realizado entre o empreendedor e o fornecedor do 

combustível, devendo conter: 

I - cláusula de eficácia de fornecimento de combustível na hipótese de o 

empreendedor se sagrar vencedor no leilão;  

II - indicação da quantidade máxima mensal de combustível a ser suprida e o 

prazo de entrega; e  

III - cláusula estabelecendo penalidade pela falta de combustível, conforme 

legislação vigente. 

O Termo de Compromisso deverá conter todos os requisitos necessários ao contrato 

a ser celebrado, na hipótese do empreendedor sagrar-se vencedor do leilão, bem 

como: o nome da UTE; município e UF de localização; a quantidade de combustível 

contratada; prazos de fornecimento a partir do pedido do agente gerador. Este 

instrumento deverá ser obrigatoriamente levado ao registro competente, além de 

conter assinaturas de, no mínimo, 02 (duas) testemunhas.  

5.6. Declaração de Quantidade de Combustível [e Reagentes – quando 
aplicável] Associada à Geração (Aplicável para empreendimentos com 
CVU não nulo) 

Conforme Portaria MME nº 92 de 11 de abril de 2006, deverá se apresentada uma 

declaração, conforme modelo “1” do ANEXO II, onde se associa o consumo anual de 

combustível com a respectiva quantidade de energia gerada, comprometida para 

venda no leilão de energia. Os valores declarados deverão ser coerentes com a 

geração de energia a potência disponível máxima e aos valores informados na Ficha 

de Dados.  

Além disso, quando aplicável, deverá ser declarada a quantidade de reagentes 

consumida associada à declaração de quantidade de combustível. 



 

  

5.7. Declaração de Quantidade de Energia Disponibilizada ao SIN  (Aplicável 
para empreendimentos com CVU nulo) 

Considerando o disposto na Portaria MME nº 92/2006, deverá ser apresentada 

declaração, conforme modelo ”2” do ANEXO II, informando a disponibilidade média 

anual de energia gerada, em MWh, disponibilizada ao SIN, assim como o 

combustível associado.  

Os empreendimentos que se enquadram nas condições a seguir listadas devem 

apresentar valores mensais de energia na Guia Características Técnicas, Subguia 

Disponibilidade Mensal de Energia – Garantia Física do sistema AEGE, com 

finalidade de cálculo de garantia física do empreendimento, considerando a potência 

em operação comercial da usina: 

• empreendimentos com parcela existente em operação comercial que não 

tenha garantia física em vigor e não disponham de dados de medição que 

totalizam o mínimo de 12 meses de registros de energia elétrica gerada na 

CCEE, desconsiderados os 12 primeiros meses após a liberação da entrada 

em operação comercial da primeira unidade geradora; ou 

• empreendimentos com parcela existente em operação comercial com 

garantia física em vigor com aumento de disponibilidade de combustível 

e/ou de eficiência energética, desde que atendam ao disposto no inciso III 

do art. 12 da Portaria MME n° 564/2014. 

Os demais empreendimentos não devem preencher a Guia Características Técnicas, 

Subguia Disponibilidade Mensal de Energia – Garantia Física do sistema AEGE. 

Os valores declarados devem ser líquidos, ou seja, já abatidos do consumo interno e 

das perdas elétricas até o ponto de conexão (rede de distribuição ou rede básica de 

transmissão), não devendo ser descontados montantes de energia já 

comercializados. 

Destaca-se que para empreendimentos com Garantia Física publicada por meio de 

Portaria do MME, não serão aceitos valores de disponibilidade de energia distintos 

daqueles associados ao cálculo da Garantia Física em vigor, salvaguardados os 

casos em que se aplique o constante na Portaria MME nº 564/2014. 



 

  

5.8. Arquivos Eletrônicos (DVD) 

Deverá ser fornecido no ato do cadastramento um CD ou DVD contendo a gravação 

de toda a documentação apresentada à EPE. 

Essa mídia deverá ser identificada escrevendo-se na face o nome do 

empreendimento e o leilão a que se refere o cadastramento, bem como ter gravado 

um arquivo em pdf de nome “Leiame” com estas informações. 

Estas características dos arquivos eletrônicos também deverão ser cumpridas para a 

documentação complementar necessária à qualificação técnica do empreendimento 

6. REQUISITOS GERAIS DA DOCUMENTAÇÃO 

Os requerimentos do Cadastramento e Qualificação Técnica de empreendimentos 

termelétricos devem satisfazer às seguintes condições gerais relativas à 

documentação a ser apresentada: 

a) A documentação deverá ser apresentada em português em todas as suas 

partes e componentes, inclusive os desenhos. 

b) Deverá ser adotado o Sistema Internacional de Unidades; 

c) O processo devidamente identificado deve ser apresentado em pasta fichário 

de capa dura, com divisórias entre os anexos. A numeração sequencial das 

páginas é opcional. A encadernação dos documentos não é recomendável.  

d)  Mapas e plantas de localização do empreendimento devem ser apresentados 

em escalas apropriadas que permitam a identificação clara de todos os seus 

elementos, abrangendo o local de usina e sua área de influência, com 

obstáculos, benfeitorias e outros detalhes imprescindíveis a uma perfeita 

identificação da localização da unidade e sua inserção na região; 

e) Reduções ou ampliações de desenhos, mapas, plantas e gráficos 

apresentados devem ter suas escalas devidamente ajustadas; 

f) Os documentos assinados devem ter as firmas reconhecidas e as cópias de 

documentos deverão ser autenticadas;  

g) Os Termos de Compromisso de fornecimento de combustível principal devem 

ser registrados em cartório; 



 

  

h) Deverá ser entregue à EPE uma via impressa de toda da documentação 

requerida, exceto o Requerimento de Cadastramento e Qualificação Técnica 

(ANEXO I) que deverá ser apresentado em duas vias impressas para 

protocolo e devolução ao empreendedor; 

i) Os documentos assinados, autenticados e com firmas reconhecidas deverão 

ser escaneados e gravados após estes atos. O CD ou DVD será testado, no 

ato do cadastramento, a fim de verificar a integridade dos arquivos, se 

defeituoso não será aceito e o empreendimento não será cadastrado; 

j) Sob inteira responsabilidade do empreendedor, o cadastramento poderá ser 

efetuado com envio da documentação pelos Correios. Neste caso, o 

cadastramento será ultimado, desde que toda a documentação requerida 

para este fim chegue à EPE até a data limite de cadastramento estabelecido 

na norma legal específica do leilão. Destaca-se que, caso a documentação 

esteja incompleta, o cadastramento não será efetuado e a documentação 

devolvida ao empreendedor; 

k) O horário para entrega, na EPE, de documentação relativa aos Leilões de 

energia será de 9:00 às 17:00. 

7. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Carta de Encaminhamento: 

Todos os documentos complementares relativos à qualificação técnica 

enviados à EPE após o cadastramento deverão ser enviados com carta de 

encaminhamento, referenciando o leilão a que se destina, o número do 

processo na EPE e o nome do empreendimento (Ref.: Leilão A-x/20xx –nº do 

Processo), especificando em seu texto a relação dos documentos enviados.  

Caso a documentação recebida na EPE não contenha a carta de 

encaminhamento referida, será descartada, não sendo considerada na análise 

dos projetos.  

b) Endereço da EPE: 

O endereço para o envio de documentação complementar é o seguinte: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 



 

  

Av. Rio Branco, nº 1, 11º andar – Centro 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP: 20090-003 

A/C: "LEILÃO DE ENERGIA A-1” 

c) Endereço Eletrônico para Envio de Dúvidas e Sugestões: 

No caso de dúvidas e sugestões, o empreendedor deverá entrar em contato 

com a EPE por meio do endereço eletrônico aege@epe.gov.br. 

d) Endereço do Empreendedor para Envio de Correspondência: 

É obrigação do empreendedor manter atualizado o endereço para 

correspondências, declarado na Ficha de Dados. Após o cadastramento, caso 

seja necessária a alteração do mesmo, a solicitação deverá ser feita por meio 

do endereço eletrônico aege@epe.gov.br. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Concluído o processo de análise técnica do empreendimento e estando o mesmo 

adequado, a EPE expedirá a Qualificação Técnica. Esse documento terá a finalidade 

única e exclusiva de compor a lista de referência, a ser aprovada pelo Ministério de 

Minas e Energia – MME, com vistas à participação no leilão para o qual foi 

cadastrado. 

A Qualificação Técnica de um empreendimento não implicará, em qualquer hipótese, 

responsabilidade ou vinculação à EPE, inclusive no tocante a obrigações cíveis, 

comerciais e administrativas resultantes do processo de licitação de outorga, a 

prazos, riscos de engenharia e ambientais, dentre outros. 

9. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS DE EMPREENDIMENTOS 

A documentação protocolizada na EPE, de empreendimentos não vendedores será 

devolvida, em até 30 dias após o leilão, mediante requerimento do empreendedor 

assinado e com firma reconhecida pelo representante legal do empreendimento. 

Após agendamento feito pela EPE e comunicado via e-mail ao empreendedor, a 

documentação será entregue na sede da EPE à pessoa devidamente autorizada pelo 



 

  

Representante Legal do Empreendedor. 

Após o prazo citado acima a documentação dos empreendimentos que não 

sagrarem-se vendedores será descartada. 



 

  

ANEXO I - Modelo de Requerimento de Cadastramento e Qualificação 
Técnica de Empreendimentos Termelétricos a ser apresentada em duas 
vias idênticas para protocolo 

(voltar)  
 (Papel timbrado do empreendedor) 

(local e data) 
À Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Avenida Rio Branco Nº. 1, 11º Andar. 
CEP: 20090-003 Rio de Janeiro - RJ 
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica 
At: José Carlos de Miranda Farias 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica 

Assunto:Leilão XX/20....- Cadastramento para fins de Qualificação Técnica 

Referência: UTE (nome do empreendimento) 
A (nome da razão social do empreendedor), com CNPJ nº (informar o nº), localizada na (informar o 
endereço, município, CEP e UF) vem, por meio de seu representante legal, requerer de V.S.ª o 
Cadastramento e a Qualificação Técnica do empreendimento termelétrico (informar o nome da UTE), com 
a finalidade de participar do leilão de compra de energia elétrica a ser realizado no dia (caso disponível, 
informar a data do leilão), conforme estabelecido na Portaria MME nº (informar o nº e data). 

Em atendimento às INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
DOS EMPREENDIMENTOS TERMELÉTRICOS, estamos anexando a presente solicitação, uma via dos 
documentos abaixo relacionados:  

Anexo 1 – Ato Autorizativo; 

Anexo 2 – Ficha de Dados; 

Anexo 3 – Memorial Descritivo; 

Anexo 4 – Disponibilidade de Combustível Principal e de Reagentes;  

Anexo 5 - (modelo 1) – Declaração de Quantidade de Combustível Associada à Geração (Aplicável para 
empreendimentos com CVU não nulo);  

                 (modelo 2) - Declaração de Quantidade de Energia disponibilizada ao SIN (Aplicável para 
empreendimentos com CVU nulo); 

Além disso, conforme Instruções de Cadastramento estamos também anexando um DVD contendo os 
arquivos digitalizados do projeto. 

Informamos que o Interlocutor responsável junto à EPE pelo envio e recebimento de informações e/ou 
correspondências, bem como para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, será o Senhor 
(a) (informar a mesma pessoa declarada no sistema AEGE), cujos telefones, fax e e-mail são aqueles 
declarados no sistema AEGE. 

Declaramos ainda que o endereço para envio de correspondência é o mesmo endereço constante na guia 
Outorgas do sistema AEGE.  

Atenciosamente, 
 

__________________________________ 
(cargo) 

Assinatura do Representante Legal (com reconhecimento de firma) 

  



 

  

ANEXO II – Modelo 1 - Declaração da Quantidade de Energia Elétrica 
Associada à Quantidade de Combustível (Aplicável para 
empreendimentos com CVU não nulo) 

(voltar)  

(papel timbrado do empreendedor) 

 

DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 
ASSOCIADA À QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL [E REAGENTES - 

quando aplicável] 

 

Em atendimento ao disposto nas normas regulamentares infralegais, a (nome da 

empresa), CNPJ nº. (nº do CNPJ), com sede (informar o endereço, município, 

CEP e UF), declara, sob as penas da Lei, que a UTE (informar o nome da UTE), 

localizada (informar o Município e Estado), utilizará como combustível principal 

(informar o combustível), e terá a quantidade de combustível de (informar o 

consumo e unidade) por ano disponível para a produção de (informar a geração) 

MWh de energia elétrica por ano. 

[Declara, ainda, que a quantidade de produção própria de combustível é de 

(informar produção própria de combustível) ton/ano e contratará (informar 

produção de combustível contratada) ton/ano de terceiros. –aplicável para 

empreendimentos a biomassa quando a produção própria de combustível for 

insuficiente] 

[Além disso, declara, sob as penas da lei, que a disponibilidade de reagentes 

(informar o reagente) é de (informar o consumo) toneladas por ano. –quando 

aplicável] 

(local e data) 

_______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 

 
 



 

  

 

ANEXO III – Modelo 2 - Declaração da Quantidade de Energia 
Elétrica Disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional - SIN 
(Aplicável a empreendimentos com CVU nulo) 

(voltar)  

(papel timbrado do empreendedor) 

 

DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 
DISPONIBILIZADA AO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN 

 

Em atendimento ao disposto nas normas regulamentares infralegais, a (nome da 

empresa), CNPJ nº. (nº do CNPJ), com sede (informar o endereço, município, 

CEP e UF), declara, sob as penas da Lei, que a (UTE) (informar o nome da UTE), 

localizada (informar o Município e Estado), que utilizará como combustível 

principal (informar combustível) e terá a quantidade de combustível de (informar 

o consumo e unidade) por ano[, disponibilizando ao SIN (informar a geração)  

MWh de energia elétrica ao ano, distribuídos mensalmente conforme declarado 

na Ficha de Dados do sistema AEGE da EPE, informações estas que passam a ser 

parte integrante desta Declaração – aplicável para empreendimentos que se 

enquadrem nas condições listadas no item 5.7 ]. 

[Declara, ainda, que a quantidade de produção própria de combustível é de 

(informar produção própria de combustível) ton/ano e contratará (informar 

produção de combustível contratada) ton/ano de terceiros. –aplicável para 

empreendimentos a biomassa quando a produção própria de combustível for 

insuficiente] 

(local e data) 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 

  


