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O escritório Tomanik Martiniano informa: 

A abertura da Audiência Pública ANEEL 
nº 43/2018, cujo objeto é obter subsídios 
para aperfeiçoar a minuta de Edital e os 
anexos do Leilão de Transmissão nº 04/2018 
- ANEEL. 

Em 06.09.2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica – (“ANEEL”) instaurou a 
Audiência Pública nº 43/2018, cujo objeto é obter subsídios e informações adicionais 
para o aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão nº 4/2018, 
destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente 
à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 
instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – (SIN). 

O período de contribuição da Audiência Pública será de 06.09.2018 e 08.10.2018. 

O objetivo da Audiência Pública é contar com a participação da sociedade e dos agentes 
de mercado, tendo em vista a relevância do leilão de transmissão para expansão do setor 
energia. 

É essencial a análise e contribuições dos agentes interessados na participação do Leilão 
de Transmissão, pois a Audiência Pública é a oportunidade que esses agentes possuem 
para aprimorar o edital, contrato de concessão e demais documentos que compõe o 
processo licitatório. 

O edital prevê que o leilão será dividido em 18 lotes com a existência de lote 
condicionante com data prevista para realização do certame em 20.12.2018. 

Os empreendimentos são compostos por 43 linhas com 7.186 km de extensão e 23 
subestações com 15.519 MVA em capacidade de transformação. 

Os agentes deverão enviar suas contribuições, por e-mail ap043_2018@aneel.gov.br ou 
por correspondência para o endereço da ANEEL, na SGAN, Quadra 603, Módulo I, 
Térreo, Protocolo Geral, CEP: 70830-110, em Brasília (DF). 

Registra-se que a expectativa do mercado é que sejam ofertados projetos com 
investimento previsto de aproximadamente R$ 13,5 bilhões. 

Por fim, o Decreto nº 9.496/2018, publicado em 10.09.2018, qualifica as instalações de 
transmissão objeto do Leilão nº 04/2018 no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República – PPI, para execução por meio de contratos 
de parceria. 

A Área de Energia da TOMASA permanece à disposição para auxiliar as 
empresas e associações de classe que queiram mais informações sobre o 
assunto aqui abordado. 


