ERRATA nº01
CHAMADA PÚBLICA 005/2016
CAPTAÇÃO DE PROJETO DE P&D PARA O DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM
ATENDIMENTO À CHAMADA ESTRATÉGICA DE P&D Nº 21 DA ANEEL:
ARRANJOS TÉCNICOS E COMERCIAIS PARA A INSERÇÃO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

A presente Errata tem por objetivo:
Excluir: o item “c” do tópico 1.1.1.
Incluir: os itens “i” e “j” ao tópico 2.1.2; os tópicos 4.2.1 e 4.2.2; os itens “a” e “b” ao tópico 4.17.
Está excluído:
1. Do Objeto
1.1
1.1.1
c) Possibilidade de que o processo de regeneração da energia acumulada seja realizado em local
fisicamente distinto do local de armazenamento energético.
Estão incluídos:
2. Das Premissas Básicas
2.1
2.1.2
i) Evidenciar local físico do processo de regeneração e armazenamento de energia,
preferencialmente em locais distintos.
j) Evidenciar a duração do ciclo de carga, o número de ciclos por ano projetado, explicitando o
embasamento e as parametrizações adotadas.

4. Das Etapas do Processo
4.2
4.2.1 O Formulário de Projeto (Anexo 2) deverá ser enviado por email preenchido, assinado e ter
todas as suas páginas devidamente rubricadas, juntamente com as demais documentações estabelecidas no
item 4.1 da Chamada Pública, de acordo com as orientações previstas no item 4.2.
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4.2.2 Em caso da proposta prever orçamentos de equipamentos/materiais importados, deve-se
utilizar como referência para a conversão para Reais (R$) a cotação do Dólar PTAX (EUA) correspondente à
data de publicação da Chamada Pública 005/2016, ou seja, R$3,30.

ETAPA 2: PRIMEIRA RODADA DE AVALIAÇÃO E PRÉ-HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DE
P&D
4.17
a) As pontuações a serem atribuídas a cada item avaliado terão como base as definições:

b) Projetos com nota final inferior a 3 (NF < 3), em qualquer uma das perspectivas (ANEEL ou
Eletronorte), serão automaticamente eliminados.
Brasília, 27 de setembro de 2016.

Superintendência de Gestão da Inovação Tecnológica
e Eficiência Energética
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