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LOTE 1 DE RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS 

 

1) ITEM QUESTIONADO:  Ajustes do volume contratado durante a realização do Leilão 
 
DOCUMENTO QUESTIONADO:  Edital e Contrato 
 
QUESTÃO:  O Edital em seu item 4.2 prevê que os montantes ofertados para o Produto, 
poderão sofrer ajustes de volume durante a realização do Leilão, a critério da CERNHE, 
e no ANEXO I do Contrato está estabelecido que o volume a ser contratado é 3,0 (três) 
MWmédios 
Poderá ocorrer contratação superior ou inferior a 3,0 MWmédios, motivado pelo 
ajuste de volume durante a realização do leilão? 

RESPOSTA: Poderá haver ajustes de volume previstos durante a realização do Leilão, a 
critério da CERNHE, seguindo os termos da sistemática do leilão e classificação das 
propostas, conforme disposto nos itens 6 e 7 do Edital. Devido a este fato, o montante 
a ser contratado que constará do anexo I do CCVE assinado após declarado o(s) 
vencedore(s) do certame, será aquele proposto no lance vencedor do leilão pelo 
PROPONENTE VENDEDOR, ressalvados os dispositivos do Edital. 

2) ITEM QUESTIONADO:  Disponibilização dos anexos III e IV do Edital em formato word. 
 
DOCUMENTO QUESTIONADO:  Edital 
 
QUESTÃO: Disponibilizar o ANEXO III e IV do Edital em word para que seja feito 
preenchimento para habilitação do PROPONENTE. 

RESPOSTA: Os arquivos em word solicitados estão disponibilizados na plataforma do 
Leilão, através do endereço https://leilao.paradigmabs.com.br/cernhe/. 

3) ITEM QUESTIONADO:  Exclusão de instituições financeiras da lista de alternativas 
aceitas para apresentação de Carta Fiança Bancária. 
 
DOCUMENTO QUESTIONADO:  Contrato 
 
QUESTÃO:  Solicitada a exclusão da lista de bancos elegíveis, para apresentação de Carta 
Fiança Bancária, as instituições SICREDI, SICOOB e a UNICRED, haja vista serem 
“instituições de crédito” e não “instituições bancárias”, impossibilitadas assim a 
apresentarem tal garantia. 
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RESPOSTA: A CERNHE concorda com a exclusão das instituições listadas para efeitos de 
apresentação de Carta de Fiança Bancária. 
Assim, o parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Nona do Contrato passa a ter a seguinte 
redação: 

 “Parágrafo Terceiro – Os fiadores aceitos para emissão da Garantia Financeira 
na modalidade de Carta Fiança Bancária são: Banco Bradesco S.A; Banco 
Citibank S.A.; Banco da Amazônia S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse 
(Brasil) S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Safra 
S.A.; Banco Santander S.A.; Banco Votorantim S.A.; Caixa Econômica Federal; 
Itaú Unibanco S.A; Paraná Banco; Banco ABC Brasil; BTG Pactual e CCB – China 
Construction Bank, Banrisul e Daycoval.” 
 

4) ITEM QUESTIONADO:  Disponibilização dos demonstrativos financeiros do ano de 2021. 
 
DOCUMENTO QUESTIONADO:  Edital 
 
QUESTÃO: disponibilizar a DRE do ano de 2021 ou do 3º Trimestre de 2021. 
 
RESPOSTA: Os demonstrativos financeiros de 2021 ainda não foram publicados pela 
CERNHE. Os anos anteriores a 2021 podem ser acessados e consultados diretamente no 
site da CERNHE: www.cernhe.com.br. Em atendimento à solicitação, a CERNHE 
disponibiliza os demonstrativos financeiros do ano de 2021 na plataforma do Leilão, 
através do endereço https://leilao.paradigmabs.com.br/cernhe/. 
 

5) ITEM QUESTIONADO:  Data limite para exercício das alterações anuais do volume 
contratado conforme opções detalhadas no  
Edital.  
 
DOCUMENTO QUESTIONADO:  Edital 
 
QUESTÃO: O Anexo I do Edital prevê as seguintes opções de alterações de volume 
contratado pela CERNHE: 
• “Montante adicional ao Montante a ser contratado: a livre critério da CERNHE, 
poderá haver o acréscimo anual de até 5% no Montante do ano anterior, desde que 
associado ao crescimento do mercado anual, a ser comprovado pelos dados de medição. 
• A livre critério da CERNHE, poderá haver a alteração do montante contratado 
em razão de migração de consumidores para o ACL, ou do retorno de consumidores do 
ACL para o ACR, redução ou aumento de cotas de garantia física - CCGF, PROINFA, 
ITAIPU, ELETRONUCLEAR, ou criação pelo Poder Concedente de novas cotas ou volumes 
de energia atribuídos para a CERNHE, desde que limitado ao percentual máximo de 20% 
sobre o montante contratado para o Produto.” 
  
Favor informar qual a data limite, dentro do ano,  para exercício de cada uma das opções 
acima. 
 
RESPOSTA: Caso ocorra alguma das opções citadas ou ambas, a CERNHE procurará 
informar ao vendedor tão logo tenha informações suficientes para exercer estas opções, 
conforme dados de medição, e também através da divulgação pela ANEEL dos 
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respectivos volumes de CCGF, PROINFA, ITAIPU (não se aplica à CERNHE), 
ELETRONUCLEAR, conforme calendário da Agência. A data limite para exercício de cada 
opção citada pode ser até o 8º. dia útil de cada ano de vigência do Contrato, conforme 
calendário de eventos da CCEE. 

 


