
 
 

EDITAL DE LEILÃO DE CONCORRÊNCIA GD JUN/2021 DA 2W ENERGIA S.A. 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. O presente Edital estabelece as regras de Leilão de fornecimento, via locação, 

de sistema de micro e/ou minigeração de energia renovável (“Usina”), devidamente 

enquadrado na Resolução Normativa 482/12 (“REN 482/12”) da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (“ANEEL”), dentro das áreas de concessão informadas neste 

documento, que operará na modalidade de geração compartilhada, para a 2W 

ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.773.135/0001-00, com sede na Cidade 

de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1089, 11º 

andar, Sala 1101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 

04707-000, doravante denominada “2W ENERGIA”, a ser realizado por meio eletrônico. 

 

1.2. O objeto do Leilão compreende também a cessão gratuita do terreno onde a 

Usina está/será instalada e a manutenção, operação e monitoramento da Usina, 

conforme especificado nos respectivos anexos. 

 

1.3. Os documentos abaixo relacionados ao certame se encontram disponíveis no 

site da 2W ENERGIA (http://www.2wenergia.com.br/leiloes/) e fazem parte do presente 

Edital: 

 

Anexo I – Cronograma do Leilão; 

Anexo II – Termo de Adesão; 

Anexo III – Ementa do Contrato de Locação; 

 

1.4. As propostas vencedoras deste Leilão resultarão na assinatura dos contratos 

necessários à formalização do negócio entre a 2W ENERGIA, ou outra pessoa jurídica 

ou afim por ela indicada, e as proponentes vencedoras deste processo. 

 

2. HABILITAÇÃO 

 

2.1. As pessoas jurídicas interessadas na participação do presente Leilão 

(“Proponentes”) deverão preencher o cadastro e fazer upload dos documentos listados 

no item 2.2.1 até o dia e horário previstos no Cronograma do presente Edital (Anexo I), 

através do site da 2W ENERGIA, sendo o envio do Termo de Adesão, dentro do referido 

prazo, condição indispensável para habilitação no Leilão. 

 

2.2. O Leilão será dividido em duas fases: a fase I, de habilitação, é aquela na qual 

os interessados irão cadastrar a documentação prevista no item 2.2.1; e a fase II, 

subsequente, é a do processo de competição. 

 

2.2.1.  A apresentação dos documentos abaixo listados é indispensável para 

aprovação na fase I do Leilão: 
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a) Termo de Adesão ao Leilão, com a manifestação de concordâncias às condições 

deste Edital, devidamente assinado pelos representantes legais da Proponente; 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, atualizados e 

devidamente registrados nos órgãos competentes, acompanhados dos 

documentos comprobatórios da devida nomeação dos atuais diretores ou 

administradores da Proponente; 

 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, emitida pelo 

distribuidor do domicílio ou sede da Proponente, com validade até a data de 

realização do Leilão; 

 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao projeto 

da Usina que irá participar da fase II do Leilão; 

 

e) Estudo de viabilidade de conexão da Usina;  

 

f) Informação de acesso ou parecer de acesso válido ou Contrato de Uso do 

Sistema de Distribuição (CUSD) assinado, em plenas condições de validade e 

vigência e referentes aos projetos cadastrados no leilão. Caso a informação de 

acesso ou o parecer de acesso não tenham sido emitidos em nome da 

Proponente, esta deverá comprovar sua relação com o titular do documento, 

bem como que possui direitos para utilizá-lo neste Leilão.  

 

g) Informações técnicas do projeto, incluindo a lista dos equipamentos, com as 

respectivas marcas e data sheet, que irão compor a Usina, a indicação de 

potência total do empreendimento CA e CC, se aplicável, a expectativa de 

geração de energia mensal, o fator de capacidade, a data prevista de início da 

construção e a data prevista de entrada em operação; 

 

h) Minuta de Contrato de Operação e Manutenção da Usina do Proponente, que 

será usada no caso de vencimento do certame; 

 

i) Estudo de PVsyst da Usina; 

 

j) Data prevista para o início da operação da Usina (“COD”) mínima dez/2021 e 

máxima estipulada na clausula 3.7; 

 

k) A certidão de matrícula de inteiro teor, de ônus e de ações reipersecutórias do 

imóvel em que a Usina será instalada, emitida em até 30 (trinta) dias da data de 

sua apresentação; 

 

l) Documentos que comprovem o direito sobre uso da terra em que a Usina será 

instalada em nome da empresa interessada em participar do Leilão. Serão 

aceitos tão somente documentos assinados pelas pessoas que contam como 

proprietárias do imóvel na matrícula do mesmo, juntamente com seus 

cônjuges/companheiros.  

 



 
2.3. Tais documentos deverão ser enviados por e-mail à 2W ENERGIA através do 

endereço: leilão@2wenergia.com.br. Após o envio, a Proponente receberá um e-mail 

confirmando o recebimento pela 2W ENERGIA, não sendo tal e-mail, em nenhuma 

hipótese, admissão para a fase II.  

 

2.3.1. A confirmação da aprovação da Proponente na fase I (“Habilitação”) se dará com 

o envio de login e senha para a fase II, conforme Cronograma (Anexo I). 

 

2.3.2. A aprovação para a fase II se dará por projeto e não somente por Proponente. 

De tal forma que uma Proponente pode ter parte de seus projetos aprovados e parte 

rejeitada. Da mesma forma, na análise da fase II, a 2W ENERGIA se reserva o direito 

de aprovar alguns projetos da Proponente e rejeitar outros, por sua total 

discricionariedade. 

 

2.3.3. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito do Termo de Adesão, dos 

documentos a serem enviados e/ou de qualquer outro ponto sobre este Edital ou sobre 

o Leilão deverá ser efetuada pelos interessados por telefone, por meio do número: [(11) 

94186 - 3112], até 1 (um) dia útil antes da data fixada para envio do Termo de Adesão. 

 

2.4. As Proponentes que aderirem a este processo declaram que atendem a todas 

as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para 

fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da 

legislação civil e penal aplicáveis, bem como à multa indicada no item 8.  

 

2.5. A 2W ENERGIA, a seu exclusivo critério, e mediante comunicação à Proponente, 

reserva-se o direito de não aceitar a adesão de eventual Proponente ao Leilão.  

 

3. PRODUTO 

 

3.1. A locação da Usina, a cessão gratuita da área e o serviço de operação e 

manutenção de cada Usina objetos deste Leilão serão considerados para os fins desse 

Edital um único “Produto”. 

 

3.2. O presente Edital visa encontrar Proponente proprietária de Usina em 

desenvolvimento, instalação ou já instalada que deseja locar a Usina para a 2W 

ENERGIA e prestar o serviço de operação e manutenção da Usina, pelo melhor preço 

considerando a potência da Usina, a melhor performance técnica e a COD mais 

próxima. 

 

3.3. A Usina deve possuir a potência mínima de 1MW cada medida em Corrente 

Alternada (“AC”), devendo respeitar o montante máximo estabelecido na REN 482/12 

para se enquadrar como minigeração distribuída, qual seja, de 5MW, e o estabelecido 

neste Edital por área de concessão. 

 

3.4. Para cada área de concessão e independente do número de Usinas, a 2W 

ENERGIA busca contratar Usinas que totalizem a potência abaixo elencada, para um 

fator de capacidade médio, medido em AC, maior que 20% (vinte por cento). Caso sejam 

apresentados projetos cujo fator de capacidade seja diferente do aqui trazido, a potência 
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abaixo indicada poderá ser majorada ou reduzida pela 2W ENERGIA sem qualquer 

necessidade de aviso prévio às Proponentes,  

 

a) ENEL SP: aproximadamente 10 MW; 

b) EDP SP: aproximadamente 5 MW; 

c) CPFL Paulista: aproximadamente 5 MW; 

d) CPFL Piratininga: aproximadamente 5 MW; 

e) ELEKTRO SP: aproximadamente 5 MW; 

f) LIGHT: aproximadamente 5 MW; 

g) COELBA: aproximadamente 5 MW; 

h) CELPE: aproximadamente 5 MW; 

i) CELPA: aproximadamente 5 MW; 

j) CEMAR MA: aproximadamente 5 MW 

k) ENEL CE: aproximadamente 5 MW; 

l) ENERGISA MT: aproximadamente 5 MW; 

m) ENERGISA MS: aproximadamente 5 MW. 

 

 
O leilão eletrônico será realizado por distribuidora, conforme sequência de datas e 
horários descritos abaixo:  
 

Distribuidora Data Horário 

 
ENEL SP 

 
EDP SP 

 
CPFL PAULISTA 

 
CPFL PIRATININGA 

 
ELEKTRO SP 

 
LIGHT 

 

 
 
 
 
 
 

29/06/2021 

 
09:00 

 
10:00 

 
11:00 

 
14:00 

 
15:00 

 
16:00 

 
COELBA 

 
CELPE 

 
CELPA 

 
CEMAR 

 
ENEL CE 

 
ENERGISA MT 

 
ENERGISA MS 

 
 
 
 
 
 
 

30/06/2021 

 
09:00 

 
10:00 

 
11:00 

 
14:00 

 
15:00 

 
16:00 

 
17:00 

 

 

                     



 
 

3.5.  É de responsabilidade da Proponente a apresentação das especificações 

técnicas completas de cada um dos projetos submetidos. 

 

3.6. A Proponente é responsável pela obtenção de todas as licenças, requisições e 

autorizações perante a concessionária local de energia elétrica, desde a etapa inicial 

até o completo funcionamento da Usina, incluindo sua regular conexão à rede de 

distribuição. 

 

3.7. A Usina da Proponente que vencer o certame deverá estar conectada e em 

operação até o dia 22 de junho de 2022, sob pena de serem aplicadas as penalidades 

previstas nos instrumentos contratuais assinados. 

 

3.8. A locação da Usina, a cessão gratuita da área e o serviço de operação e 

manutenção objetos deste Leilão terão prazo de vigência mínimo de 7 (sete) anos, com 

renovação automática pelo mesmo período. 

 

4. LEILÃO 

 

4.1. O Leilão será realizado via internet, através da plataforma eletrônica Leilão 

Digital da SUATI SUPORTE AVANÇADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

empresa com sede na Rua General Joaquim Inácio, 830, 22º andar – Ilha do Leite, CEP: 

50070-270, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. 

 

4.2. A SUATI enviará a cada Proponente Habilitado um login e uma senha para 

acesso à plataforma eletrônica.  

 

4.3. Será realizado um treinamento/simulação do Leilão, que ocorrerá com apenas 1 

(um) produto, a ser divulgado no início do treinamento/simulação, conforme data e 

horário previsto no Cronograma (Anexo I). O treinamento é facultativo e todas as 

informações da simulação serão meramente ilustrativas e descartadas antes do início 

do Leilão. 

 

4.4. Em caso de dúvidas, as Proponentes Habilitados poderão entrar em contato com 

o atendimento da SUATI até uma hora antes do Leilão por meio do telefone (81) 3036-

3600 

 

4.5. Conforme Cronograma (Anexo I), o Leilão será realizado no dia 18 de Maio de 

2021, com início às 9h00 (horário de Brasília/DF), por meio do portal da plataforma 

Leilão Digital da SUATI, que poderá ser acessado pela internet, através de link no site 

da 2W ENERGIA (http://www.2wenergia.com.br/leiloes/) ou através do endereço 

www.leilaodigital.net/2wenergia. 

 

4.6. Para garantir o perfeito funcionamento da plataforma eletrônica do Leilão nos 

dispositivos eletrônicos da(s) Proponentes(s), é recomendável que o acesso ao site do 

Leilão seja feito por meio de browser em versão 8.0 ou superior do navegador Microsoft 

Internet Explorer, 12.0 ou superior do navegador Mozilla Firefox ou a versão 18.0 ou 

superior do navegador Google Chrome, para acessar o site do Leilão. 
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4.7. Sugere-se que as Proponentes 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. Tal atraso não poderá, em nenhuma hipótese, ser 

arguido pela Proponente como fato capaz de prejudicar a perfeita validade e produção 

de efeitos do Leilão. 

 

5. SISTEMÁTICA 

 

5.1. O Leilão eletrônico se inicia na fase II, em que as Proponentes poderão fazer 

ofertas de preço para o Produto deste Edital, via internet. 

 

5.2. O Produto será ofertado em duas fases, sendo uma aberta com duração de 20 

(vinte) minutos e outra fechada com duração de 5 (cinco) minutos. A fase fechada terá 

início após um intervalo de 5 (cinco) minutos contados a partir do término da fase aberta. 

Contudo, ficam todos já cientes de que a 2W ENERGIA poderá dispensar a realização 

da fase fechada a seu exclusivo critério. 

 

5.2.1. Havendo qualquer lance dentro do último minuto da fase de lances, ela será 

prorrogada por 01 (um) minuto adicional e assim sucessivamente. 

 

5.3. Na fase aberta, as Proponentes Habilitadas deverão efetuar lances de 

quantidade (em MW) e de preço em (em R$/MW), nos produtos em que foram 

habilitados. O lance de quantidade deverá ser único e não poderá ser inferior a 1 MW. 

Os lances de preço deverão ser múltiplos de R$ 0,25/MW. Após a inclusão do preço 

registrado em R$/MW por mês, a plataforma exibirá uma mensagem de recebimento do 

lance para a Proponente, que deverá clicar em confirmar para que sua proposta seja 

efetivamente registrada. 

 

5.4. A critério da 2W ENERGIA a potência total demandada por área de concessão 

poderá ser ajustada durante o Leilão, conforme já indicado no item 3.4 deste Edital. 

 

5.5. O preço proposto pela Proponente não poderá ser superior ao preço máximo 

informado na plataforma pela 2W ENERGIA antes do início do Leilão. 

 

5.5.1   Para cada produto ofertado, a 2W ENERGIA poderá definir um Preço Reserva 

em R$/MW. Esse Preço Reserva representa um valor um valor máximo aceito pela 2W 

ENERGIA. Esse valor não será divulgado aos participantes do processo e poderá ser 

ajustado durante o leilão. 

 

5.5.2 A possibilidade de alteração do Preço Reserva conforme descrito no item 5.5.1, 

pode alterar o status de atendimento dos proponentes. 

 

5.6. Durante a fase II, fase aberta do Leilão, as Proponentes poderão visualizar a 

situação de sua proposta relativa ao Produto, com relação às ofertas realizadas pelos 

demais participantes. A situação poderá ser uma das seguintes indicações: “totalmente 

atendido” (oferta dentro do percentual almejado), “parcialmente atendido” (parte do 



 
montante desejado será adquirido) ou “não atendido” (a oferta não possui um preço 

suficientemente competitivo). 

 

5.7. Todos os lances recebidos serão registrados com informações de data, horário, 

proponente e demais condições necessárias à sua identificação, de forma a assegurar 

a transparência do processo. 

 

5.8. Na fase fechada, só poderão ofertar as Proponentes Habilitadas que realizaram 

oferta na fase aberta, sendo permitida uma única oferta por cada Proponente Habilitada, 

por projeto, no sentido de reduzir o preço já ofertado por ela. 

  

5.9. Durante a fase fechada, as Proponentes não visualizarão a situação de sua 

proposta.  

 

5.10. Caso as Proponentes não realizem novo lance na fase fechada, o último lance 

da fase aberta será tido como último lance da fase fechada para fins de análise e 

classificação ou não da Proponente. 

  

5.11. Caso a 2W ENERGIA elimine a fase fechada do leilão, os melhores classificados 

na fase aberta poderão ser sagrados vencedores. 

 

 

6. CLASSIFICAÇÃO E ESCOLHA DAS PROPOSTAS 

 

6.1. A classificação das propostas será realizada por área de concessão informada 

nesse Edital, do menor preço para o maior. Em caso de lances iguais, será considerada 

a ordem cronológica de recebimento. Além da classificação na Plataforma a 2W 

ENERGIA poderá analisar os critérios descritos abaixo para definição do(s) 

vencedor(es) do leilão. 

  

6.2. Em caso de preços iguais e desempenhos semelhantes em uma mesma área de 

concessão, o critério de desempate será a menor COD da Usina, combinada com a 

análise dos documentos do projeto apresentados por cada Proponente e outros critérios 

julgados pertinentes pela 2W ENERGIA no momento da análise. 

 

6.3. Serão consideradas vencedoras as propostas que tiverem, concomitantemente, 

o menor valor e o menor COD até o limite da demanda por área de concessão definida 

no item 3.4. Caso nenhum dos projetos contemplados nas propostas feitas satisfaça, 

conjuntamente, os dois critérios de menor preço e menor COD, caberá à 2W ENERGIA, 

mediante deliberação interna, a declaração de qual será o vencedor.   

 

 

 

7. RESULTADO 

 

7.1. Após a divulgação das Proponentes vencedoras, estas deverão apresentar, 

quando aplicável, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a solicitação de acesso 

protocolada junto à concessionária de energia local em que a Usina será conectada. 



 
 

7.1.1. A Proponente terá o prazo de 3 (três) meses a partir da divulgação do resultado 

do Leilão para apresentar à 2W ENERGIA o parecer de acesso da Usina. 

 

7.1.2. Tanto a apresentação de solicitação de acesso quanto a entrega do parecer de 

acesso são condições essenciais deste Edital, sendo que o descumprimento destas 

cláusulas ensejará na desclassificação da(s) Proponente(s) vencedora(s). 

 

7.2. A Proponente vencedora deverá celebrar com a 2W ENERGIA, ou com quem 

por ela indicado, Contrato de Locação de Sistema de Micro/Minigeração Distribuída e 

Outras Avenças; Contrato de Comodato de Área com Prazo Determinado; e Contrato 

de Operação e Manutenção da Usina, que seguirão os termos contidos nas ementas 

que compõem este Edital e na minuta apresentada pela Proponente vencedora, no 

prazo estipulado no Cronograma (Anexo I), sob pena de incidência de multa por 

descumprimento, nos termos do item 8.1. 

 

7.2.1. As minutas preenchidas serão encaminhadas ao e-mail cadastrado no Termo de 

Adesão, para que a Proponente vencedora do Leilão valide e efetue a sua assinatura 

de forma digital, pela plataforma Docusign. 

 

7.2.2. Na ocorrência de alguma falha técnica que impossibilite a disponibilização da 

minuta na forma prevista no item 7.1.1, o prazo de devolução dos contratos será contado 

a partir do recebimento do mesmo pela Proponente vencedora do Leilão, respeitado o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

 

7.3. Como garantia de pagamento para o Produto, a 2W ENERGIA apresentará a 

modalidade de seguro garantia equivalente a 3 (três) meses de faturamento previsto.  

 

8. MULTA 

 

8.1. A Proponente, uma vez declarada vencedora, deverá assinar os contratos 

previstos na cláusula 7.2, até o dia previsto no Cronograma (Anexo I), bem como 

apresentar os documentos comprobatórios exigidos pela 2W ENERGIA, sob pena de, 

em não o fazendo, sujeitar-se ao pagamento de multa pecuniária equivalente a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), cujo valor total deverá ser pago à 2W ENERGIA em 

até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação formal, pelo descumprimento de 

qualquer uma das exigências aqui estabelecidas. 

 

 

 

9. FATOS SUPERVENIENTES 

 

9.1. Os eventos previstos neste Edital estão diretamente subordinados à realização 

e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos 

supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por 

determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da 2W ENERGIA, poderá haver: 

 

a) adiamento do processo; 

b) revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 



 
 

9.2. A 2W ENERGIA reserva-se o direito de a sua exclusiva conveniência e a 

qualquer tempo, alterar os termos e condições deste Edital, divulgando-os no site da 

2W ENERGIA (http://www.2wenergia.com.br/leiloes/) e na Plataforma Leilão Digital 

(www.leilaodigital.net/2wenergia). 

 

9.3. A prática de quaisquer dos atos aqui previstos não resultará, em qualquer tempo 

e sob qualquer condição, direito a ressarcimento ou indenização, por parte das 

Proponentes ou terceiros. 

 

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 

 

10.1. Após a publicação do resultado das ofertas objeto deste Leilão, a 2W ENERGIA 

considera, para todos os fins, que a proposta do Edital estará concretizada, restando 

apenas, no prazo previsto no Cronograma (Anexo I), a concretização dos atos jurídicos 

atinentes, os quais, uma vez formalizados, constituirão atos jurídicos perfeitos e 

acabados, irrevogáveis e irretratáveis. 

 

10.2. Os Contratos previstos no item 7.2 do presente Edital e o exercício dos direitos 

e obrigações deles decorrentes ficarão sujeitos à legislação aplicável e à regulação dos 

órgãos governamentais competentes. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. O(s) lance(s) ofertado(s) é(são) irrevogável(is) e irretratável(is) e 

automaticamente obriga(m) a Proponente vencedora a assinar os Contratos do item .7.2 

deste Edital. 

 

11.2. A 2W ENERGIA, a SUATI e as Proponentes Habilitadas deverão manter sigilo e 

confidencialidade quanto às propostas apresentadas no Leilão eletrônico. 

 

11.3. As funções da SUATI serão exclusivamente operacionais no que diz respeito à 

realização do Leilão eletrônico, conforme disposições do Edital, não sendo a mesma 

participante ou contraparte do Leilão eletrônico, bem como não será responsável pelo 

resultado do Leilão eletrônico, e/ou pelo cumprimento das obrigações atribuídas pelo 

Edital. 

 

11.4. A 2W ENERGIA reserva-se o direito de alterar a data e/ou horário da realização 

do Leilão por simples aviso em seu site (http://www.2wenergia.com.br/leiloes/) e e-mail 

as Proponentes. 

 

11.5. A 2W ENERGIA, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de, a qualquer 

tempo, adiar, suspender ou cancelar a realização deste Leilão. Deste ato não ensejará 

a eventuais Proponentes qualquer direito a indenização ou compensação, seja a que 

título for. 

 

11.6. As Proponentes arcarão integralmente com os custos e despesas que vierem a 

incorrer para fins de participação nesse processo. 
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11.7. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital 

deverá ser efetuada pelos interessados, por telefone através do número: [(11) 94186 - 

3112], ou através do e-mail leilao@2wenergia.com.br. 

 

11.8. O presente Edital é regulado pelas leis brasileiras, e fica eleito o foro da comarca 

de São Paulo, em São Paulo, para conhecer e julgar quaisquer questões dele 

decorrentes. 

 

São Paulo, 01 de junho de 2021. 

 

2W ENERGIA S.A. 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO I – Cronograma  

Atividade  Data 

Divulgação do Edital 17/05/2021  

Preenchimento da solicitação e envio 

do Termo de Adesão e documentos de 

habilitação no site da 2W Energia 

 

23/06/2021 até 23h59 

Aprovação dos Habilitados para a fase 

I e envio de login e senha para os 

Habilitados 

 

28/06/2021 às 10h00 

Treinamento/Simulação do Leilão  

28/06/2021 às 15h00   

 

Realização do Leilão (fase aberta e 

fechada) 

 

29/06/2021 a 30/06/2021 

 

 

Divulgação do resultado  

01/07//2021 às 8h00 

 

Envio do protocolo da solicitação de 

acesso da Usina pela Proponente 

vencedora (quando aplicável) 

 

15/07/2021 às 18h00 

Envio do parecer de acesso da Usina 

pela Proponente vencedora (quando 

aplicável) 

 

15/07/2021 às 18h00  

 

Envio dos contratos pela 2W ENERGIA 

 

30/07/2021 até às 18h00, para o caso 

de parecer de acesso da Usina já 

emitido e enviado pela Proponente 

quando da divulgação do resultado do 

Leilão. 

30/06/2021 até às 18h00, para o caso 

de parecer de acesso da Usina a ser 

emitido e enviado pela Proponente 

vencedora após a divulgação do 

resultado do Leilão. 

 

Devolução do contrato assinado 

digitalmente pela Proponente 

vencedora para a 2W ENERGIA 

 

Até 31/08/2021 às 18h00, para o caso 

de Usina já de análise finalizada. 

 

 

 

 


