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Chamadas Públicas de 
Projetos (CPPs) – PEE ANEEL

De acordo com a Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, as concessionárias de energia são 
obrigadas a destnar um percentual mínimo da Receita Operacional Liquida (ROL) em 
Programas de Efciência Energétca (PEE). Atualmente esse valor é de 0,5%. 

Para consumidores do PODER PÚBLICO, há a destnação de recursos para esta tpologia nas 
Chamadas Públicas de Projetos (CPPs), realizadas anualmente pelas concessionárias, em que 
esses consumidores podem submeter projetos de efciência energétca para investmentos a 
FUNDO PERDIDO.

As empresas responsáveis pela elaboração das propostas de projeto são as empresas 
especializadas em serviços de efciência energétca (ESCOs), associadas à ABESCO.



Publicação do Resultado 
Preliminar



Projeto: Academia da Força 
Aérea - AFA

Proposta Técnica
 Avaliação dos sistemas de iluminação, aquecimento para banho (chuveiros elétricos) e da Estação de 

Tratamento de Água (ETA)
 Especifcação dos sistemas efcientes: lâmpadas LED, chuveiros inteligentes e sistema completo de 

automação e controle para os conjuntos moto-bomba da ETA, incluindo a substtuição de motores 
padrão por motores de alto rendimento e implantação de sistema supervisório

Proposta Comercial
 Orçamento de todos os equipamentos, mão-de-obra e demais serviços
 Catálogos técnicos, certfcação INMETRO/PROCEL

Documentação de Habilitação
 Integração com equipe administratva e jurídica do cliente (AFA) para a organização da documentação 

necessária para partcipação no processo

Avaliação Econômica do Projeto
 Adequação do projeto para as normas e critérios estabelecidos pela ANEEL e pela ELEKTRO
 Avaiação da relação custo-benefcio (RCB) do projeto e demais critérios de avaliação

Projeto Executvo
 Elaboração dos cronogramas fsico e fnanceiro previstos



Resumo das Ações Propostas
USO FINAL: ILUMINAÇÃO
AÇÕES: Substtuição de 16.808 lâmpadas, bulbo (incandescentes e fuorescentes 
compactas) e tubulares (fuorescentes) por lâmpadas LED de alta efciência. 



Resumo das Ações Propostas
USO FINAL: AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA BANHO – CHUVEIROS ELÉTRICOS
AÇÕES: Substtuição de 558 chuveiros elétricos convencionais por Chuveiros 
Eletrônicos Inteligentes.



Resumo das Ações Propostas
USO FINAL: SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (ETA)
AÇÕES: Captação, Recalque e Floculação – substtuição de motores padrão por motores 
de alto rendimento, com instalação de novo painel elétrico (adequado à norma), 
inversores de frequência, sensores, CLPs e sistema supervisório para operação.



Benefcios Avaliados
RESULTADOS PREVISTOS:

ILUMINAÇÃO - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
TOTAL Fluor Compacta Fluor Compacta Fluor Tubular Fluor Tubular Fluor Tub. HO

21 Redução de demanda na ponta kW RDP i 130,23 0,93 0,91 3,99 115,43 8,97
22 Custo evitado de demanda (CED) 484,34 % RDP i % 47,71% 50,00% 53,85% 60,88% 46,26% 67,36%
23 Energia economizada MWh/ano EE i 745,11 7,69 3,39 15,65 535,67 182,70
24 Custo da energia evitada (CEE) 295,17 % EE i % 50,46% 50,00% 53,85% 60,88% 46,26% 67,36%

Benefcio anualizado iluminação - Ex ante R$ B ILUM 283.009,57 2.721,46 1.442,11 6.550,59 214.022,97 58.272,44

OUTROS USOS FINAIS - RESULTADOS ESPERADOS - EX ANTE
TOTAL Chuveiros ETA - Captação ETA - Recalque ETA - Floculadores

21 Redução de demanda na ponta kW RDP i 83,01 83,01 0,00 0,00 0,00
22 Custo evitado de demanda (CED) 484,34 % RDP i % 57,49% 57,49% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Energia economizada MWh/ano EE i 530,91 258,99 52,64 214,54 4,75
24 Custo da energia evitada (CEE) 295,17 % EE i % 49,00% 57,49% 41,58% 46,48% 10,61%

Benefcio anualizado outros usos fnais - Ex ante R$ B OUTROS 196.915,88 116.652,28 15.536,43 63.325,78 1.401,39



Custos do Projeto – valor a ser 
disponibilizado pela Elektro

VALORES:

O valor total do projeto 
é composto do custo de 
todos os equipamentos 
e serviços. Parte do 
valor total foi composto 
por uma contrapartda 
do consumidor, que é 
um fator classifcatório. 
É necessário, ainda, 
atender a percentuais 
limitadores para 
serviços.

SEPARAÇÃO DE CUSTOS POR CUSTOS TOTAIS ORIGEM DOS RECURSOS SEPARAÇÃO DE CUSTOS DO PEE POR
CATEGORIA CONTÁBIL E ORIGEM DO PROJETO Recursos do Recursos de Recursos do

EX ANTE R$ % PEE terceiros consumidor
CUSTOS DIRETOS - EX ANTE CUSTOS DIRETOS - EX ANTE

Materiais e equipamentos Previsto 1.207.621,39R$       71,20% 1.207.621,39R$       -R$                          -R$                          
Mão de obra própria Previsto 84.252,49R$             4,97% 84.252,49R$             -R$                          -R$                          
Mão de obra de terceiros Previsto 238.163,33R$           14,04% 205.500,00R$           -R$                          32.663,33R$             
Transporte Previsto 5.764,80R$               0,34% 5.764,80R$               -R$                          -R$                          
Custos diretos Previsto 1.535.802,01R$       90,55% 1.503.138,68R$       -R$                          32.663,33R$             

CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE CUSTOS INDIRETOS - EX ANTE
Administração própria Previsto -R$                          0,00% -R$                          -R$                          -R$                          
Marketng Previsto 45.000,00R$             2,65% 45.000,00R$             -R$                          -R$                          
Treinamento e capacitação Previsto 34.000,00R$             2,00% 34.000,00R$             -R$                          -R$                          
Descarte de materiais Previsto 31.849,15R$             1,88% 31.849,15R$             -R$                          -R$                          
Medição e verifcação Previsto 49.500,00R$             2,92% 49.500,00R$             -R$                          -R$                          
Outros custos indiretos Previsto -R$                          0,00% -R$                          -R$                          -R$                          
Custos indiretos Previsto 160.349,15R$           9,45% 160.349,15R$           -R$                          -R$                          
Custo total do projeto - Ex ante Previsto 1.696.151,16R$       100,00% 1.663.487,83R$       -R$                          32.663,33R$             

VALORES LIMITE PARA OS RECURSOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LIMITADOR VALOR
(Mão de obra de terceiros + Descarte + M&V)/ Materiais e equipamentos 30,00% 23,75%
Acessórios / Materiais e equipamentos 11.956,65R$             1,00% 0,99%
Medição e verifcação / Custo total com recursos do PEE 5,00% 2,98%
Treinamento e capacitação / Custo total com recursos do PEE 5,00% 2,04%

VALORES LIMITE PARA O PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LIMITADOR VALOR
(Administração própria + Marketng) / Custo total do projeto de efciência energétca 5,00% 2,65%



Relação Custo-Benefcio (RCB)
CÁLCULO DA RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO (RCB):

Utliza critérios de custos de energia evitada (CEE) e custo evitado de demanda (CED) fornecidos pela 
concessionária, além dos ganhos energétcos previstos e vida útl dos equipamentos.

CÁLCULO DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO - EX ANTE COM OUTROS RECURSOS
EE RDP CAT PEE BAT RCBPEE RCBPEE CAT TOTAL RCBTOTAL RCBTOTAL

Cálculo por Energia Redução de Custo Benefcio Por uso Custos Custo Por uso Custos
uso fnal economizada demanda na ponta anualizado anualizado fnal relatvos anualizado fnal totais

MWh/ano kW PEE total PEE ao PEE total total do projeto
Iluminação 745,11 130,23 87.494,36R$             283.009,57R$           0,31 89.212,35R$             0,32
Condicionamento ambiental 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Sistemas motrizes 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Sistemas de refrigeração 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Aquecimento solar de água 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Equipamentos hospitalares 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Outros usos fnais 530,91 83,01 155.938,37R$           196.915,88R$           0,79 159.000,29R$           0,81
Fontes incentvadas 0,00 0,00 -R$                          -R$                          0,00 -R$                          0,00
Total 1.276,02 213,25 243.432,73R$           479.925,45R$           0,51 248.212,64R$           0,52

Avaliação preliminar
do projeto conforme RCB permitdo

chamada pública

0,520,51



Próximos passos
• Publicação do resultado defnitvo: 18/09/17;

• Distribuidora irá enviar instruções relatvas ao andamento do 
processo;

• Envio da via impressa da proposta de projeto e demais 
documentos para a Distribuidora;

• Reuniões de alinhamento;

• Celebração do convênio / termo de cooperação técnica;

• Execução das ações.



Questões jurídicas
DIFERENCIAÇÃO ENTRE CONTRATO E CONVÊNIO

Para bem compreender o instiuio do convênio é essencial distngui-lo do coniraio. Ambos os instiuios não se confundem, apesar de não 
raro ocorrer, sendo essa ialvez a principal causa de não aprovação das minuias submetdas a Consulioria Jurídica da União. De forma 
bem simples e direia é possível distnguir o contrato de um convênio a partr de suas principais caracierístcas.

A lei nº 8.666, de 21-06-1993 (Lei de Liciiações e Coniraios Públicos), em seu ari. 2º, parágrafo único, considera:

Contrato: “iodo e qualquer ajusie enire órgãos ou entdades da Adminisiração Pública e partculares, em que haja um acordo de voniade 
para a formação de vínculo e a estpulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utlizada”.

Em um coniraio de compra e venda aquele que vende, preiende receber o dinheiro acordado, e aquele que compra deseja o bem 
alienado, de modo que os objeios almejados por cada um são diversos, razão pela qual os sujeiios da obrigação são denominados de 
paries.

Convênio: iem como caracierístca marcanie o faio de que iodos os envolvidos esião junios para alcançar deierminado objetvo comum, 
não existndo enire os partcipes inieresses coniraposios, como há no coniraio (obrigações recíprocas).

A posição jurídica dos partcipanies de um convênio é idêntca para iodos, pois iêm inieresses comuns e coincidenies, há cooperação 
enire eles. O que pode existr é a diversifcação na forma de cooperação de cada partcipe, mas deseja-se um único objetvo comum, 
ianio é que qualquer um deles pode denunciar o convênio e se retrar no momenio que bem eniender, apenas responsabilizando-se pelas 
obrigações assumidas aié enião.



Questões jurídicas
 
O CONVÊNIO

Segundo Marçal Jusien Filho  “Convênio é um acordo de voniades, em que pelo menos uma das paries iniegra a 
Adminisiração Pública, por meio do qual são conjugados esforços e (ou) recursos, visando disciplinar a aiuação 
harmônica e sem iniuiio lucratvo das paries, para o desempenho de compeiências adminisiratvas”.

Porianio a essência de um convênio esiá asseniada em um iripé, assim constiuído: 
a) iem naiureza de um acordo; 
b) é celebrado enire pessoas de direiio público ou enire esias e partculares; 
c) cujos inieresses são convergenies, o que afasia o iniuiio de lucro.

“Oporiuno irazer os ensinamenios da Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pieiro acerca da distnção enire contratos e 
convênios (in iemas Polêmicos sobre Liciiações e Coniraios, Ed. Malheiros) 

“Enquanio os coniraios abrangidos pela Lei nº 8.666 são necessariamenie precedidos de liciiação - com as ressalvas 
legais - no convênio não se cogita de licitação, pois não ha viabilidade de competção quando se iraia de muiua 
colaboração, sob variadas formas, como repasse de verbas, uso de equipamenios, de recursos humanos, de imóveis, de 
‘Know-how’. Não se cogiia de preços ou de remuneração que admiia competção”.



Modelos de convênio 
(cooperação técnica)

Cliente / Poder 
Público

Concessionária

Nota fscal do serviço/
equipamento 
fornecidoFornecedor/

ESCO

CLIENTE: Intermediação no fuxo fnanceiro!
MODELO PROBLEMÁTICO.

Apresentação da nota do 
fornecedor e relatórios

Depósito do valor da nota do 
fornecedor para repasse

Repasse do valor da nota!



Modelos de convênio 
(cooperação técnica)

Fornecedor/
ESCO

Cliente / Poder 
Público

Concessionária

Nota de débito relatvo ao serviço/
equipamento

Pagamento da Nota de débito

Nota fscal do 
serviço/equipamento 

fornecido

Apresentação da Nota 
Fiscal emitda pelo 
fornecedor/ESCO



Modelos de convênio 
(cooperação técnica)

ESCO

Cliente / Poder 
Público

Concessionária

Nota de débito relatvo ao serviço/
equipamento

Pagamento da Nota de 
débito

Nota fscal do serviço/
equipamento 

fornecido
Fornecedor

Parte cedente das informações, 
equipamentos e cooperadora



Outros projetos em potencial
Ainda há muitas oportunidades!

• Iluminação das vias públicas (postes);
• Aquecimento das piscinas (bombas de calor, aquecimento solar);
• Demais motores e cargas motrizes das instalações;
• Equipamentos de climatzação (ar-condicionado);
• Refrigeração (câmaras frias da Fazenda e demais);
• Efciência energétca nas áreas residenciais (iluminação das casas, 

aquecimento de água (chuveiros e aquecimento solar), refrigeração 
(geladeiras);
• Ações educacionais, treinamentos e gestão energétca;
• Fontes incentvadas (CGH, energia fotovoltaica – telhados e áreas rurais);
• Outros...



Alexandre Sedlacek Moana

ABESCO
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