Leilão de Venda de Energia Elétrica 05-01/2018 –
Características e Cronograma
(1) Informamos que FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública o
lançamento de dois produtos de venda de Energia Elétrica, no
âmbito da Chamada Pública Permanente 01/2018, com as seguintes
características, instruções e cronograma:
(1.1) Características dos Produtos:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 1
FONTE:

Energia Elétrica Convencional

FLEXIBILIDADE:

0%

MODULAÇÃO:

Flat

SAZONALIZAÇÃO

Flat

PERÍODO:

01/01/2019 a 31/03/2019

PONTO DE ENTREGA:

Submercado SE/CO

INDEXADOR:

IPCA

DATA BASE

01/10/2018

REAJUSTE

O PREÇO CONTRATUAL será reajustado na data de início do PERÍODO DE
SUPRIMENTO, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, desde a sua data-base.

PAGAMENTO:

6º (sexto) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.

GARANTIAS:

Será registrado o valor 0 (zero) até o 6º (sexto) dia útil do mês
seguinte ao de suprimento, que será ajustado para a ENERGIA
CONTRATADA até o 8º (oitavo) dia útil do mês seguinte ao de
suprimento, condicionado ao efetivo pagamento pela
COMPRADORA do FATURAMENTO DE ENERGIA.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 2
FONTE:

Energia Elétrica Convencional

FLEXIBILIDADE:

0%

MODULAÇÃO:

Flat

SAZONALIZAÇÃO

Flat

PERÍODO:

01/04/2019 a 30/06/2019

PONTO DE ENTREGA:

Submercado SE/CO

INDEXADOR:

IPCA

DATA BASE

01/10/2018

REAJUSTE

O PREÇO CONTRATUAL será reajustado na data de início do PERÍODO DE
SUPRIMENTO, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, desde a sua data-base.

PAGAMENTO:

6º (sexto) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.

GARANTIAS:

Será registrado o valor 0 (zero) até o 6º (sexto) dia útil do mês
seguinte ao de suprimento, que será ajustado para a ENERGIA
CONTRATADA até o 8º (oitavo) dia útil do mês seguinte ao de
suprimento, condicionado ao efetivo pagamento pela
COMPRADORA do FATURAMENTO DE ENERGIA.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 3
FONTE:

Energia Elétrica Convencional

FLEXIBILIDADE:

0%

MODULAÇÃO:

Flat

SAZONALIZAÇÃO

Flat

PERÍODO:

01/01/2020 a 31/12/2020

PONTO DE ENTREGA:

Submercado SE/CO

INDEXADOR:

IPCA

DATA BASE

01/10/2018

REAJUSTE

O PREÇO CONTRATUAL será reajustado na data de início do PERÍODO DE
SUPRIMENTO, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, desde a sua data-base.

PAGAMENTO:

6º (sexto) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.

GARANTIAS:

Carta(s) de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, conforme sua opção e
nos termos da Clausula 14ª do CCEAL Longo Prazo em anexo.

(1.2) Instruções:
O Leilão será realizado no dia 17 de outubro de 2018, com início às
15h00min e término às 15h40min (horário de Brasília/DF), por meio do
portal da plataforma Leilão Digital da PARADIGMA, que poderá ser
acessado
pela
internet,
através
do
endereço
https://leilao.paradigmawbc.com.br/furnas.
Os Proponentes Compradores Inscritos poderão entrar em contato com o
atendimento da PARADIGMA, no período previsto no cronograma, através
do telefone 0300 789 1502, para receber instruções de registro e acesso à
plataforma.
É responsabilidade exclusiva dos Proponentes Compradores Inscritos, a
alocação e a manutenção dos meios necessários para a conexão com o meio
eletrônico, o acesso e a participação no sistema, incluindo meios de
prevenção contra eventual perda de conexão local e/ou de seu provedor. É
recomendável que os participantes do evento utilizem a versão 9.0 ou
superior do navegador Microsoft Internet Explorer, 20.0 ou superior do
navegador Mozilla Firefox ou a versão 26.0 ou superior do navegador
Google Chrome.
Sugere-se que os Proponentes Compradores Inscritos enviem suas
propostas com pelo menos 1 (um) minuto de antecedência do horário
previsto para término do evento, uma vez que o contador regressivo que
aparece na plataforma eletrônica pode apresentar um pequeno atraso de
tempo em relação ao envio da proposta e o seu recebimento no servidor
responsável pelo processamento.

(1.3) Cronograma
Evento
Disponibilização do Edital
Dúvidas e Esclarecimentos
Envio de login e senha
Treinamento/Simulação do leilão
Divulgação dos preços e da Quantidade
Mínima
Realização do leilão
Divulgação do resultado ao(s)
Proponente(s)
Comprador(es) Vencedor(es)

Envio dos documentos de habilitação
pelo(s) Proponente(s) Comprador(es)
Vencedor(es)
Divulgação por FURNAS do resultado
da habilitação ao(s) Proponente(s)
Comprador(es) Vencedor(es)
Envio por FURNAS, por e-mail, do
CCEAL ao(s) Proponente(s)
Comprador(es) Vencedor(es)
Recebimento por FURNAS dos
documentos originais de habilitação e
do original da Proposta de Compra
pelo(s) Proponente(s) Comprador(es)
Vencedor(es), bem como os
comprovantes da representatividade
legal
Recebimento por FURNAS do
CCEAL assinado pelo(s)
Proponente(s) Comprador(es)
Vencedor(es)

Data
15 de outubro de 2018
Até 12h de 16 de outubro de
2018
Até 17h de 16 de outubro de
2018
A partir das 10h de 17 de
outubro de 2018
Ao início do leilão, na plataforma
eletrônica.
17 de outubro, a partir das
15h00min.
Até uma hora após o
encerramento do leilão

Até 22 de outubro de 2018

Até 29 de outubro de 2018

Até 29 de outubro de 2018

Até 6 de novembro de 2018

Até 6 de novembro de 2018

