
 

Pág. 1 / 1 
 

CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 – GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 
 

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (“COELBA”), concessionária de distribuição de energia elétrica 
localizada na Avenida Edgard Santos, nº 300, Narandiba, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
15.139.629/0001-94, com amparo na Lei nº 10.848, Decreto nº 5.163 e Resolução Normativa ANEEL nº 167, em 
conformidade com os termos do Despacho ANEEL nº 2.947/2018, torna público, no âmbito da chamada pública 
em apreço, nos termos do subitem 4.1.1 do edital, o presente 
 

FATO RELEVANTE 
 
Conforme os seguintes termos: 
 
1. O subitem 4.1.1 da minuta de contrato constante do anexo IV do edital passa a ter a seguinte redação: 
 
  

4.1.1 A cada período de 12 (doze) meses a partir da data de início de 
suprimento, será verificada pela COELBA, a partir das medições 
encaminhadas para a CCEE, a diferença entre o montante de ENERGIA 
CONTRATADA e o montante de ENERGIA GERADA alocada ao contrato, 
referente a esse período. 

 
 

2. O item I do anexo III do edital passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, ao seu final: 
 

Diante do exposto, reafirmamos que a contratação de geração distribuída no 
citado eixo tem como principal motivação o melhor atendimento das cargas 
na região oeste da Bahia. Não se tratando da necessidade de lastro de energia 
em si, mas o alívio da rede em decorrência de uma elevação inesperada de 
carga sem o reforço no sistema elétrico interligado com o prazo necessário 
para tal atendimento.  
  
O conjunto de ações junto à rede básica e rede de distribuição, listadas, 
constitui a alternativa de solução de menor custo global. No entanto, essas 
medidas não resolvem, no curto prazo, o iminente déficit de suprimento na 
região. Nesse contexto, entendemos que alternativas de custo inferior ao custo 
do déficit se justificam no curto prazo, até que seja completado esse conjunto 
de ações no sistema de transmissão e distribuição que, assim estimamos, 
demandará um período de 5 (cinco) anos. Assim, a contratação de geração 
distribuída naquele eixo constitui alternativa de menor custo do que o déficit 
de suprimento atualmente de R$ 4.944,89/MWh. 
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