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Assunto: Divulgação do Edital da 1ª Chamada Pública para Incentivo da Geração 
Própria, conforme Portaria nº 44, do Ministério de Minas e Energia – MME.  
 
 
Prezado Cliente, 
 
 
A Energisa, nos termos da Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME, nº 44, de 
10 de março de 2015, e da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL nº 690, de 08 de dezembro de 2015, torna público o Edital da 1ª 
Chamada Pública para Incentivo da Geração Própria disponível nas unidades 
consumidoras do Grupo A.  
 
O objetivo da Chamada Pública, ora realizada, é o incentivo à geração própria 
disponível nas unidades consumidoras do Grupo A, enquadradas nas modalidades 
tarifárias horárias, com a celebração do respectivo Contrato de Adesão de Geração 
Própria, com vigência até o dia 31 de dezembro de 2016. 
 
Poderão participar da Chamada Pública as unidades consumidoras que atendam 
cumulativamente aos seguintes requisitos: 
  

I. Serem atendidas pelo Sistema Interligado Nacional – SIN;  
II. Serem atendidas pela Energisa;  
III. Estarem enquadradas nas modalidades tarifárias horárias, 

pertencentes ao Grupo A, que adquiram energia em condições 
reguladas ou no Ambiente de Comercialização Livre - ACL;  

IV. Possuam em suas instalações unidades geradoras registradas ou 
outorgadas;  

V. Não tenham, nos últimos cinco anos, montantes de geração registrados 
na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para 
liquidação no mercado de curto prazo, comercialização ou 
autoconsumo remoto.  

VI. Que não tenham aderido ao Sistema de Compensação de Energia 
Elétrica, de que trata a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012. 

 
Além do Edital e modelos de contrato em anexo, devem ser observadas todas as 
disposições da Portaria MME nº 44/2015 e da Resolução Normativa ANEEL nº 
690/2015. 
 
Os interessados deverão formalizar à Distribuidora o interesse em participar da 
Chamada Pública, até 30 de novembro de 2016, informando a disponibilidade de 
geração própria adicional, a fonte energética e a potência da(s) unidade(s) 
geradora(s). Entende-se por geração própria adicional, primordialmente, aquela que 
excede a operação atual dentro da unidade consumidora voltada para redução do 
consumo no horário de ponta.  
 
A distribuidora irá verificar as condições de adequação técnica e de segurança 
operacional das instalações elétricas da Unidade Consumidora e caso não sejam 
satisfatórias, estas deverão ser adequadas pelos consumidores, de acordo com as 
exigências da distribuidora. 
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A energia gerada será valorada pela média semanal do Custo Marginal de Operação - 
CMO do submercado da distribuidora, limitado ao valor do primeiro patamar da curva 
do custo do déficit (R$ 1.420,34/MWh).  
 
O CMO é a variação do custo operativo necessário para produção de energia 
utilizando os recursos existentes no setor elétrico, podendo apresentar volatilidade 
em função do custo da geração térmica e do nível de armazenamento das principais 
hidrelétricas do país. É calculado pelo Operador Nacional do Sistema - ONS através 
de modelos computacionais do planejamento da operação do SIN, com objetivo de 
otimizar os recursos disponíveis para atender as demandas de energia. 
 
Os gráficos a seguir, apenas a título de referência, indicam a evolução da média 
semanal do CMO ao longo do ano de 2015 nos submercados/regiões do país: 
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Observa-se que o CMO apresentou valores elevados no início de 2015, em função da 
situação crítica dos reservatórios e do custo da geração térmica observada naquele 
momento, com redução gradativa e estabilização no segundo semestre.  
 
O ONS deve publicar em seu sítio na internet o valor do CMO médio e os valores do 
CMO discriminados por patamar de carga e por subsistema. 
 
O Contrato de Adesão terá início a partir do registro da medição da energia gerada, 
depois de cumpridas as obrigações da distribuidora e do consumidor e se encerrará 
no dia 31 de dezembro de 2016. Além do Contrato de Adesão haverá a manutenção 
do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição–CUSD ou Contrato de Fornecimento de 
Energia, e dos valores de Montantes de Uso do Sistema de Distribuição–MUSD 
contratados para todos os postos tarifários. 
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Ressaltamos que os procedimentos não contemplados nesse Edital devem obedecer as 
Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, os Procedimentos de 
Distribuição - PRODIST e demais Resoluções da ANEEL, podendo haver necessidade de 
revisão/elaboração de Estudos Elétricos, de responsabilidade da Unidade 
Consumidora, e/ou de Acordo Operativo pelas partes. 
 
No endereço eletrônico www.energisa.com.br/empresa, estarão disponíveis todos os 
documentos e instruções desse processo, inclusive a Instrução Técnica para 
Adequação do Sistema de Medição à Portaria MME nº 44/2015.  
 
Esclarecimentos acerca do conteúdo poderão ser obtidos por intermédio dos contatos 
abaixo. 
 

 
 
Atenciosamente,  
 
  


