
 

 

 
ENERGISA TOCANTINS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA ETO Nº 001/2015 

ENERGISA TOCANTINS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante simplesmente “COMPRADORA”, 
titular do Contrato de Concessão nº 052/1999-ANEEL, com sede na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A – 
Bairro Plano Diretor – Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.086.034/0001-71, torna público que, em 
conformidade com o disposto nos arts. 13, 14 e 15 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, realiza 
CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA ETO Nº 001/2015 (“CHAMADA PÚBLICA”), para 
fins da celebração do respectivo CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE 
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (“CONTRATO”) entre a COMPRADORA e cada VENDEDORA resultante do certame. A 
CHAMADA PÚBLICA e os procedimentos a ela relativos serão regidos pelas disposições deste EDITAL e de 
seus Anexos.  

1. OBJETO  

Constitui objeto desta CHAMADA PÚBLICA a contratação de energia elétrica proveniente de geração 
distribuída, nos termos dos arts. 13, 14 e 15 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, para atender às 
necessidades comerciais da COMPRADORA. 

2. DOCUMENTAÇÃO - Anexos  

Os documentos a seguir fazem parte integrante e indissociável da presente CHAMADA PÚBLICA e estão 
disponíveis no site da Energisa Tocantins http://www.energisa.com.br/: 

Anexo I – CRONOGRAMA; 
Anexo II – TERMO DE ADESÃO; 
Anexo III – PROPOSTA DE VENDA; e 
Anexo IV – Modelo do CONTRATO. 

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

3.1. Ponto de Entrega: Centro de Gravidade do Submercado da Região Norte. 
3.2. Início de Suprimento: 30 (trinta) dias após o encerramento da Chamada Pública. 
3.3. Término de Suprimento: máximo em 31 de dezembro de 2018. 
3.4. Preço Máximo de Compra da Energia Contratada: VR - R$ 102,50/MWh (cento e dois reais e 
cinquenta centavos por MegaWatt-hora). 
3.5. Quantidade de energia elétrica a ser adquirida: O volume a ser adquirido em MW médios será 
comunicado no ato da divulgação do resultado da CHAMADA PÚBLICA. 
3.6. Sazonalização: Os montantes mensais de Energia Contratada serão aqueles informados pela 
VENDEDORA e constantes do Anexo III - PROPOSTA DE VENDA. 
3.7. Modulação: Os montantes mensais de Energia Contratada serão distribuídos uniformemente ao 
longo das horas do respectivo mês (Modulação Flat).  
3.8. Flexibilidade: os montantes anuais de Energia Contratada poderão, de comum acordo entre as 
partes, ser ampliados ou reduzidos em até 15%. 
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4. HABILITAÇÃO E OFERTA DE VENDA 

4.1. Para se habilitarem a participar deste certame, as proponentes VENDEDORAS deverão: (i) possuir 
geração própria de energia elétrica enquadrada como geração distribuída, nos termos do art. 14 do Decreto 
nº 5.163, de 30 de julho de 2004, conectada à rede de distribuição da COMPRADORA; (ii) estar regularizadas 
perante a Aneel, atendendo ao disposto na legislação específica e na Resolução nº 390, de 15 de dezembro 
de 2009. Serão consideradas somente aquelas que atenderem a estes requisitos.  

4.2. As proponentes VENDEDORAS interessadas em participar do certame objeto deste EDITAL deverão, 
no prazo indicado no Anexo I - CRONOGRAMA, apresentar o Anexo II - TERMO DE ADESÃO e o Anexo III - 
PROPOSTA DE VENDA:  

(i) na sede da Energisa Tocantins, na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A – Bairro Plano Diretor – Palmas/TO, 
até a data estabelecida no CRONOGRAMA, em envelope lacrado e identificado da seguinte forma:  

 À Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S.A. 
 Departamento de Mercado e Comercialização de Energia - DEMC 

CHAMADA PÚBLICA ETO Nº 001/2015 
Proponente VENDEDORA: (razão social da proponente VENDEDORA) 
Empreendimento: (nome da USINA) 
 

(ii) pelo e-mail chamadapublica0115.eto@energisa.com.br identificado da seguinte forma: 
 

Assunto: CHAMADA PÚBLICA ETO Nº 001/2015 - Proposta 
 
4.3. O TERMO DE ADESÃO e a PROPOSTA DE VENDA apresentados deverão estar devidamente assinados 
pelo(s) representante(s) legal(is) ou pelos procuradores da proponente VENDEDORA, devendo, no último 
caso, estar acompanhadas do instrumento de procuração respectivo, bem como dos documentos 
societários que comprovem sua legitimidade, devidamente registrados e autenticados.  

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Serão consideradas pela COMPRADORA apenas as propostas apresentadas pelas proponentes 
VENDEDORAS que atenderem às disposições deste EDITAL. 

5.2. Observado o item 5.1 acima, as propostas válidas serão classificadas adotando-se os seguintes 
critérios: 

 1º) Menor preço de venda ofertado, observado o disposto no item 3.4; 
 2º) Menor prazo proposto para Início do Suprimento; e 
 3º) Maior período de suprimento proposto. 

5.3. Em caso de empate na classificação, será adotado como critério de desempate a ordem cronológica 
de recebimento das PROPOSTAS DE VENDA nos endereços constantes do item 4.2, indicada no protocolo.  



 

 

5.4. As propostas podem ser aceitas apenas parcialmente, para que o somatório das quantidades de 
energia elétrica das propostas classificadas seja igual ou inferior ao Montante Máximo Anual de Energia 
Contratada, constante do item 3.5. 

5.5. A COMPRADORA, a seu critério, reserva-se o direito de não declarar nenhum vencedor desta 
CHAMADA PÚBLICA. 

6. ESCLARECIMENTOS 

6.1. Os pedidos de esclarecimentos solicitados pelas proponentes VENDEDORAS acerca desta CHAMADA 
PÚBLICA deverão, conforme Anexo I - CRONOGRAMA, ser encaminhados até 19 de junho de 2015 para o e-
mail chamadapublica0115.eto@energisa.com.br, destacando no assunto do e-mail “Pedidos de 
Esclarecimentos da CHAMADA PÚBLICA ETO n.º 001/2015”.   

6.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como avisos ou informações relevantes relativas 
a esta CHAMADA PÚBLICA, serão publicados no site da Energisa Tocantins “http://www.energisa.com.br/”, 
incumbindo aos interessados o acompanhamento.  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E FORMALIZAÇÃO 

7.1. A COMPRADORA divulgará o resultado deste processo de CHAMADA PÚBLICA no site 
“http://www.energisa.com.br/”, no prazo estipulado no CRONOGRAMA.  

7.2. Conforme previsto no CRONOGRAMA, o CONTRATO será celebrado entre cada VENDEDORA e a 
COMPRADORA no prazo de até 10 (dez) dias após a data da divulgação do resultado. A não assinatura do 
CONTRATO dentro do prazo estabelecido, por motivo imputável à VENDEDORA, a sujeitará ao pagamento 
da penalidade de multa prevista no TERMO DE ADESÃO.  

8.  RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS  

A proponente VENDEDORA que aderir a este processo licitatório declara: (i) que atende a todas as 
exigências legais e regulatórias para tanto, incluindo a Autorização ou Registro do empreendimento de 
geração distribuída e o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição firmado com a COMPRADORA; (ii) que 
possui autorização legal para fazer a proposta e celebrar o CONTRATO; e (iii) que não existem restrições 
elétricas até o ponto de conexão com o sistema de distribuição da COMPRADORA para a entrega da energia 
ofertada. A proponente VENDEDORA sujeita-se, em caso de declaração ou informações inverídicas, às 
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.  

9.  FATOS SUPERVENIENTES 

9.1 Esta CHAMADA PÚBLICA poderá ser prorrogada ou cancelada pela COMPRADORA, a seu exclusivo 
critério, independentemente do estágio em que se encontrar o processo, até o prazo de entrega das 
propostas, sem que tal cancelamento represente qualquer responsabilidade ou obrigação desta, incluindo, 
mas não se limitando, à responsabilidade direta ou indireta, lucros cessantes ou danos emergentes em 
relação às proponentes. Eventual prorrogação ou cancelamento será divulgado no site “http://www. 
energisa.com.br/”. 
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9.2. A COMPRADORA assume o compromisso, observado o disposto no item 5.4, de celebrar o 
CONTRATO com a proponente VENDEDORA vencedora, salvo nas hipóteses: (i) de divergências entre a 
COMPRADORA e a proponente VENDEDORA vencedora, por motivos imputados a esta última relativos às 
disposições contratuais já divulgadas e que são entendidas e aceitas para todos os fins pela proponente 
VENDEDORA; e (ii) de inviabilidade legal ou regulatória de contratação pelas partes. Nestas hipóteses, 
aplicar-se-á a multa prevista no TERMO DE ADESÃO. 

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 

10.1. Observado o disposto no item 9 acima, após a publicação do resultado desta CHAMADA PÚBLICA 
considera-se, para todos os fins, que a compra e venda de energia elétrica estará concretizada, restando 
apenas, no prazo previsto no CRONOGRAMA, a celebração dos atos jurídicos atinentes, os quais, uma vez 
formalizados, constituirão atos jurídicos perfeitos e acabados, irrevogáveis e irretratáveis. 

10.2. O CONTRATO e o exercício dos direitos e obrigações dele decorrentes ficarão sujeitos à legislação 
aplicável e à regulação dos órgãos governamentais competentes. 

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. A simples participação de qualquer proponente VENDEDORA neste processo de caráter licitatório 
implica sua aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições 
deste EDITAL, assim como dos seus anexos e dos demais documentos que venham a ser divulgados e/ou 
publicados em função deste EDITAL.  

11.2. A participação da proponente VENDEDORA neste processo não gera qualquer compromisso de 
contratação futura por parte da COMPRADORA.  

11.3. Acompanham o presente EDITAL e dele fazem parte integrante todos os demais documentos neles 
mencionados. 

12.  FORO  

Este EDITAL de Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro 
da Capital do Estado de Tocantins para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes.  

 

 


