[P&D] CAPTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS
DE P&D PARA O ANO DE 2016/2017
Prezados(as) Senhores(as),
A Corumbá Concessões S.A., produtora independente de energia elétrica, foi
constituída em 6 de setembro de 2000 e tem por objeto social a atividade de
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Corumbá IV, através de um
empreendimento de construção e exploração de geração de energia elétrica da UHE
CORUMBÁ IV, situada no rio Corumbá, no Município de Luziânia ‐ Estado de Goiás.
O empreendimento, com potência instalada de 129,6 MW, iniciou suas atividades de
geração em abril de 2006 e desde então, conforme regulamentação do setor, deve
investir em Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico (P&D).
Neste sentido, tendo em vista a necessidade do desenvolvimento dos PROJETOS DE
P&D, estamos procedendo com a captação de propostas para a execução de Projetos
de Pesquisa e Desenvolvimento para a Corumbá Concessões S.A., que possam ser
desenvolvidas no âmbito do Programa de P&D regulado pela ANEEL.
Os interessados na execução deste projeto deverão se manifestar até o dia 25 de
julho de 2016, apresentando via e‐mail (captacaoprojetos@corumba4.com.br ) os
seguintes documentos e informações:
1. Proposta no formato PRJ ‐ disponível no sistema FORMULÁRIO DO PROJETO em
http://www.aneel.gov.br/arquivos‐de‐formularios‐eletronicos;
2. Template XML devidamente preenchido, conforme modelo Anexo 1;
3. Em Razoabilidade dos Custos, apresentar no mínimo Pay Back ou T.I.R.;
4. Indicar todo apoio técnico, logístico, de pessoal da CORUMBÁ CONCESSÕES S.A.,

dentre outros que julgar pertinente à realização deste projeto e que não façam
parte do seu orçamento;
5. Ter especial atenção no quesito ORIGINALIDADE, visando garantir a inovação do
projeto e dos produtos propostos; e
6. Documentos Cadastrais listados no Anexo 2.
Somente serão aceitas as propostas encaminhadas com todas as informações acima
solicitadas, nos formatos mencionados e enviadas para o endereço de e‐mail
captacaoprojetos@corumba4.com.br. O campo assunto deverá conter a seguinte
informação: [P&D]
Os títulos dos projetos são livres, no entanto sugerimos alguns temas:
. FA ‐ Fontes alternativas de geração de energia elétrica
. GB ‐ Gestão de Bacias e Reservatórios
. MA ‐ Meio Ambiente
. SE ‐ Segurança de Barragens
. PL ‐ Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

. OP ‐ Operação de Sistemas de Energia Elétrica
Lembramos que a lista de temas acima é apenas uma sugestão, de modo que um
projeto poderá ser enquadrado em outros temas relacionados à geração hidráulica.
Adicionalmente, pedimos a gentileza de lerem atentamente outros documentos que
deverão ser obedecidos durante a execução de projetos de P&D da Corumbá
Concessões S.A., a saber:
a)
Manual
de
Fornecedor
(disponível
em:
http://www.corumbaconcessoes.com.br/wp‐
content/uploads/2013/01/manual_fornecedor.pdf);
b) Manual de P&D 2012 ou legislação que estiver vigorando na ocasião
(disponível
em:
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/leitura_arquivo/arquivos/Manual‐PeD_REN‐
504‐2012.pdf ) e
c)

Instruções para Elaboração e Envio de Arquivos (disponível em :
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/PeD_2008_INSTRUCOES_PARA_ARQUI
VOS_PeD_v4.pdf )

Abaixo, apresentamos o cronograma desta chamada:

PRAZO FINAL
15/04/2016
25/07/2016

ETAPA
Lançamento da Chamada para apresentação de propostas para execução de projetos de P&D
Recebimento das propostas e documentos solicitados na chamada

15/08/2016

1ª Avaliação das propostas pelo Comitê de P&D CCSA, considerando os Indicadores de Resultado da ANEEL, enquadramento no programa de P&D da
Corumbá Concessões S.A. e busca de anterioridade
Refinamento, ajustes das propostas (se necessário) e análise cadastral das instituições executoras

31/08/2016

Prazo Final para envio das informações e dos ajustes solicitados

12/09/2016

Parecer Conclusivo da Avaliação pelo Comitê de P&D CCSA (Nota/Conceito)

29/07/2016

23/09/2016

Apresentação dos projetos e das notas de avaliação pelo Comitê de P&D CCSA para Diretoria da Corumbá Concessões S.A., onde serão pré‐
selecionadas as propostas a serem apresentadas ao Conselho de Administração (CAD)
Consolidação propostas selecionadas pela Diretoria para submissão ao Conselho de Administração (CAD)

07/10/2016

Convocação e reunião do Conselho de Administração (CAD)

10/10/2016

Resultado do projetos aprovados para execução pelo CAD

20/10/2016

Elaboração do XML do projeto, cadastramento das instituições executoras e elaboração das minutas contratuais

30/10/2016

Assinatura do Contrato e carga dos arquivos "XML do Projeto" e "XML de Início" no sistema ANEEL

01/11/2016

Início da Execução do Projeto

16/09/2016

O resultado da análise das propostas captadas será divulgado, a partir do dia 10 de
outubro de 2016, via e‐mail, para os participantes do processo.

