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EPE conclui cadastramento para os  
Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 de 2021 

 

“Diretrizes dos Leilões” 

Foi concluído nesta segunda-feira, 01/02/2021, às 12h00, o 

cadastramento de projetos para participação nos Leilões de 

Energia Existente “A-4” e “A-5” de 2021. Os certames foram 

anunciados pelo Ministério de Minas e Energia por meio da 

Portaria n.o 459, de 21 de dezembro de 2020, que alterou a 

Portaria n.o 389, de 14 de outubro de 2019. 

Nos Leilões 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. Destaca-se que não há limite 

de inflexibilidade operativa para participação nos certames. 

Os projetos já cadastrados junto à EPE para os Leilões de Energia 

Existente “A-4” e “A-5” de 2020, puderam ratificar o 

cadastramento através do Sistema AEGE, nos termos previstos 

no art. 3°, §4°, da mesma Portaria, de forma a aproveitar parte 

da documentação já entregue à EPE.  

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. 

 

“Cadastramento dos Projetos” 

Uma novidade deste leilão é a forma de entrega da 

documentação dos projetos. A EPE disponibilizou ferramentas 

que permitiram um processo de cadastramento de forma 100% 

remota. 

  ARMAZENAMENTO EM NUVEM 

“A EPE disponibilizou pela 

primeira vez um sistema de 

armazenamento em nuvem para 

upload dos documentos pelos 

empreendedores. Assim, o 

cadastro dos projetos foi 100% 

remoto, evitando deslocamentos 

e aglomerações.”  
 

Para o Leilão “A-4” foram cadastrados 70 projetos, com uma 

oferta de aproximadamente 33 GW de potência. Já para o Leilão 

“A-5” foram cadastrados 79 projetos, totalizando cerca de 41 GW 

de oferta de potência. 

Destaca-se que foram cadastrados ao todo 88 projetos 

individuais, considerando que um mesmo empreendimento pode 

estar cadastrado em ambos os certames, conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Detalhamento do Total de Projetos e Potência 

cadastrados nos Leilões 

Ressalta-se ainda, com base na Portaria MME n.o 102/2016, que 

os empreendedores podem excepcionalmente apresentar os 

seguintes documentos após a data final de cadastramento: 

• Licença Ambiental: 80 dias antes do Leilão (23/03/2021); 

• Parecer ou Documento de Acesso para Leilão (DAL), emitido 

pelas Distribuidoras: 75 dias antes do Leilão (29/03/2021); 

• Despacho de Requerimento de Outorga, emitido pela ANEEL: 

75 dias antes do Leilão (29/03/2021). 

Em relação aos empreendimentos termoelétricos a gás natural, 

foi necessário também o protocolo dos documentos na ANP, até 

01/02/2021, para análise da viabilidade do fornecimento de gás 

natural ao empreendimento. 

 

“Processo de Habilitação Técnica” 

Finalizada a etapa de cadastramento dos projetos a EPE iniciará 

as análises técnicas das informações e documentos 

apresentados. O principal objetivo desse processo é mitigar o 

risco de contratar empreendimentos que não tenham capacidade 

de entregar a energia e potência comercializada. 

Destaca-se que a habilitação técnica contribui para a 

credibilidade do mecanismo de leilões, gerando confiança aos 

investidores e consumidores de que os projetos vencedores 

estão aptos assumir os compromissos contratuais. 

Durante o período de habilitação técnica a EPE poderá 

encaminhar solicitações de ajustes ou complementação das 

informações e documentos apresentados no cadastro. 
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Leilão de Energia Existente A-4 de 2021 – Detalhamento dos Projetos Cadastrados 

 

Leilão de Energia Existente A-5 de 2021 – Detalhamento dos Projetos Cadastrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 de 2021 –Projetos Cadastrados nos dois Leilões 

 

Considerando apenas os projetos cadastrados nos dois Leilões A4 e A5, 
temos 6 empreendimentos a carvão mineral (1.547 MW) e 55 
empreendimentos a gás natural (29.069 MW)  


