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GRUPO 
NEOENERGIA

Um dos maiores 
Grupos do setor elétrico 
brasileiro

Atuação em toda a cadeia de 
produção de energia elétrica:

� Geração

� Transmissão

� Distribuição

� Comercialização



MAPA DE ATUAÇÃO



Maior grupo privado do setor elétrico 
brasileiro em número de clientes:

10,8 milhões de clientes

387
COELBA - Bahia

CELPE - Pernambuco

387 mil km de rede

Quase 10 voltas em torno da terra

COSERN - Rio Grande do Norte



Programa de Eficiência Energética

As Distribuidoras devem aplicar um

percentual mínimo de 0,5% da Receita

Operacional Líquida (ROL) em

Programas de Eficiência Energética –

PEE, sendo:
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PEE, sendo:

- 80% aplicados pelas próprias

distribuidoras, conforme regulamentos

estabelecidos pela ANEEL;

- 20% destinado ao Programa Nacional

de Conservação de Energia Elétrica

(PROCEL)



Objetivo do PEE

Promoção do uso eficiente e racional de energia

elétrica em todos os setores da economia por

Promoção do uso eficiente e racional de energia elétrica
em todos os setores da economia por meio de projetos
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elétrica em todos os setores da economia por

meio de projetos que demonstrem a

importância e a viabilidade econômica de ações

de combate ao desperdício e de melhoria da

eficiência energética de equipamentos,

processos e usos finais de energia.

em todos os setores da economia por meio de projetos
que demonstrem a importância e a viabilidade
econômica de ações de combate ao desperdício e de
melhoria da eficiência energética de equipamentos,
processos e usos finais de energia.



Resolução nº 556 da ANEEL – 18/06/2013

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS

Apresentação de projetos por 
Consumidores.

Os projetos serão selecionados por 
critérios de qualidade e viabilidade.
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Chamada Pública REE 001/2017 

INDUSTRIAL R$ 4.814.139,51

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 
PÚBLICOS

R$1.400.000,00
MELHORIA DA 
INSTALAÇÃO E 

FONTE 
INCENTIVADA 
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Poder Público R$3.434.713,17

EDITAL  PUBLICADO EM 12/09/2017

RESIDENCIAL 
(CONDOMÍNIOS) R$ 1.000.000,00 

INCENTIVADA 
(SOLAR 

FOTOVOLTAICO)



Chamada Pública REE 001/2017 

COMERCIAL E 
SERVIÇOS

CONTRATO DE 
DESEMPENHO

PODER PÚBLICO

TERMO DE 
COOPERAÇÃO
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INDUSTRIAL

CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAS CONDOMÍNIOS 

RESIDENCIAIS 
SITUADOS EM 

BAIRROS POPULARES

INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS NA ÁREA 

DE SAÚDE

* 
* 



Chamada Pública REE 001/2017 

Residencial (Condomínios):
Compreende “a iluminação e instalações de uso
comum de prédio ou conjunto de edificações”. Logo,
não inclui as instalações internas das residências.
Telhados, para instalação de geração solar,
compreendem a área comum.

*

compreendem a área comum.

Baixa Renda:
Com relação às áreas definidas como baixa renda,
indicamos “os bairros com renda média mensal per
capita até R$794,66, com base nos dados do Censo
Demográfico do IBGE 2010”.

Fonte: IBGE 2010

*



Chamada Pública REE 001/2017 
Critérios Técnicos e Econômicos
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Chamada Pública REE 001/2017 – Critérios Técnicos e Econômicos

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA

A Relação custo-benefício ( A1 + A2) 30
A1 Relação custo-benefício proporcional 22,5
A2 Relação custo-benefício ordenada 7,5
B Peso do investimento em equipamentos no custo total 5

C Impacto direto na economia de energia e na redução de demanda na ponta (C1 + C2) 10
C1 Impacto na economia de energia 6
C2 Impacto na redução de demanda na ponta 4
D Qualidade na apresentação do projeto (D1+D2+D3+D4) 15

D1 Qualidade global do projeto 4,5
D2 Bases do projeto 3
D3 Consistência do cronograma apresentado 3D3 Consistência do cronograma apresentado 3
D4 Estratégia de M&V apresentada 4,5

E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador (E1 + E2 + E3) 5

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,5
E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 4

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,5

F Experiência em projetos semelhantes (F1+F2+F3+F4) 10
F1 Experiência nos usos finais propostos 3
F2 Experiência no PEE 2
F3 Certificação CMPV da EVO 2
F4 Outras certificações pertinentes 3
G Contrapartida 15
H Incentivo a usos finais 5
I Ações educacionais e divulgação 5

TOTAL 100
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Chamada Pública REE 001/2017 – Classificação dos Custos do Projeto

10%10%

Obrigatório – Sem fins lucrativos

Opcional – Com fins lucrativos
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5%



Chamada Pública REE 001/2017 – Pontos Técnicos Relevantes 

• Avaliação Preliminar das 
Oportunidades nas 
Instalações;

• Avaliação Preliminar das 
Oportunidades nas 
Instalações;

Pré-Diagnóstico
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Instalações;

• Estimativa do investimento;

• Estimativa de Economia de 
Energia e/ou Redução de 
Demanda na Ponta;

• Estratégia de M&V;

• Valor do Diagnóstico.

Instalações;

• Estimativa do investimento;

• Estimativa de Economia de 
Energia e/ou Redução de 
Demanda na Ponta;

• Estratégia de M&V;

• Valor do Diagnóstico.



Chamada Pública REE 001/2017 – Pontos Técnicos Relevantes 

• Substituição de materiais e
equipamentos existentes por outros
mais eficientes, nos quais ambos
utilizem energia elétrica.

• Não são permitidas ações que

• Substituição de materiais e
equipamentos existentes por outros
mais eficientes, nos quais ambos
utilizem energia elétrica.

• Não são permitidas ações que
Ações 

15

• Não são permitidas ações que
promovam a substituição parcial ou total
da energia elétrica por gás, energéticos
fósseis ou biomassa.

• Mini e micro geração com fonte
incentivada solar fotovoltaica

• Não são permitidas ações que
promovam a substituição parcial ou total
da energia elétrica por gás, energéticos
fósseis ou biomassa.

• Mini e micro geração com fonte
incentivada solar fotovoltaica

Ações 
Permitidas



Chamada Pública REE 001/2017 – Pontos Técnicos Relevantes 

RCB – Custo anualizado / Benefício energético

Consumidores com Consumidores sem 
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Consumidores com 
fins lucrativos 

RCB ≤ 0,9

Consumidores sem 
fins lucrativos 

RCB ≤ 0,8



Chamada Pública REE 001/2017 – Pontos Técnicos Relevantes 

• Se a RCB final exceder o valor

máximo de referência, o cliente
• Se a RCB final exceder o valor

máximo de referência, o cliente

RCB > 0,9 
CONTRATOS DE 
DESEMPENHO
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máximo de referência, o cliente
arcará com o investimento adicional
correspondente ao valor que
excedeu o limite de referência e
este montante deverá ser pago à
Distribuidora em uma única parcela,
juntamente com a primeira parcela
de reembolso.

máximo de referência, o cliente
arcará com o investimento adicional
correspondente ao valor que
excedeu o limite de referência e
este montante deverá ser pago à
Distribuidora em uma única parcela,
juntamente com a primeira parcela
de reembolso.



Chamada Pública REE 001/2017 – Critérios para habilitação 

CONSUMIDORES  SEM FINS LUCRATIVOS

O profissional da empresa executora responsável pelo  
“pré-diagnóstico” deverá  apresentar ART e CAT.
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Comprovação  de experiência em diagnósticos de 
eficiência energética e implementação de projetos de 
eficiência energética nos usos finais propostos no 

pré-diagnóstico 



Chamada Pública REE 001/2017 – Critérios para habilitação 

CONSUMIDORES  SEM FINS LUCRATIVOS

Comprovação de adimplência junto à COELBA de todas 
as unidades consumidoras cadastradas no CNPJ do 

consumidor a ser beneficiado .
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Cópia do contrato social ou estatuto social do 
consumidor contemplado 

Demais solicitações do Edital



Chamada Pública REE 001/2017 – Critérios para habilitação 

O profissional da empresa executora responsável pelo 
“pré-diagnóstico” deverá  apresentar ART e CAT.

CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS
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Comprovação  de experiência em diagnósticos de 
eficiência energética e implementação de projetos de 
eficiência energética nos usos finais propostos no 

pré-diagnóstico 



Chamada Pública REE 001/2017 – Critérios para habilitação 

Comprovação de adimplência junto à COELBA de todas 
as unidades consumidoras cadastradas no CNPJ do 

consumidor a ser beneficiado .

CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS
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Cópia do contrato social ou estatuto social do 
consumidor contemplado 

Carta do banco, concordando em fornecer a fiança 
bancária ou um contrato de contra garantia .

Demais solicitações do Edital



Chamada Pública REE 001/2017

CONTRATO DE DESEMPENHO

Recurso
• Correção Monetária – IPCA
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Financeiro

Garantia

• Mediante Carta fiança bancária.



Chamada Pública REE 001/2017

•Implantação do Projeto – 12 meses

• Reembolso – Período de amortização 

limitado a 48 meses.

CONTRATO DE DESEMPENHO
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Prazos

limitado a 48 meses.

•Período Contratual – limitado a 60 

meses.

Caso o projeto não esteja concluído após

12 meses, a Distribuidora estará

autorizada a utilizar a garantia contratual

para cobrir todo o investimento

desembolsado por ela.



Chamada Pública REE 001/2017 – Fluxo Contratação CLIENTES COM 
FINS LUCRATIVOS
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Chamada Pública REE 002/2017 – Fluxo Contratação
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Chamada Pública – Acesso ao Portal

Acesse o site: Acesse o site: 
www.Celpe.comwww.Celpe.com

Clicar no banner Clicar no banner 
IlustrativoIlustrativo
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Chamada Pública – Acesso ao Portal

Clicar no link Clicar no link 
“Portal Chamada “Portal Chamada 

Pública”Pública”
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Chamada Pública – Passos Fundamentais
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Chamada Pública – Como Criar Usuário
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Clicar no botão para “Efetuar Cadastro”



Chamada Pública – Como Efetuar Login
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Chamada Pública – Acompanhamento da elaboração 

do pré-diagnóstico
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As etapas da 1ª fase são acompanhadas com:

� Bolinha Azul: indica em qual etapa o usuário se encontra.

� Bolinha Verde: indica as etapas concluídas pelo

proponente.

� Bolinha Branca: indica as etapas que ainda não foram 

iniciadas



Chamada Pública – Etapa 1: Download da Planilha 1ª 

Fase

Etapa AtualEtapa Atual
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Botão para realizar Botão para realizar 
downloaddownload



Chamada Pública – Planilha 1ª Fase
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Salvar a Planilha no PC Salvar a Planilha no PC 
e preenchee preenche--lala



Chamada Pública – Etapa 2: Upload da Planilha 1ª 

Fase

Etapa AtualEtapa Atual
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Botão para realizar Botão para realizar 
uploadupload



Chamada Pública – Etapa 3: Upload dos documentos

Botão para realizar Botão para realizar 
o envio dos o envio dos 

Etapa AtualEtapa Atual
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o envio dos o envio dos 
documentosdocumentos



Chamada Pública – Etapa 3: Upload dos documentos

Botão para Botão para 
ir para ir para 

etapa finaletapa final

Campo para Campo para 
Substituir ou Substituir ou 
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Documentos Documentos 
enviados ou enviados ou 
pendentespendentes

Substituir ou Substituir ou 
visualizar visualizar 

DocumentosDocumentos



Chamada Pública – Etapa 4: Submissão do pré-diagnóstico

Etapa FinalEtapa Final
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Chamada Pública – Etapa 4: Submissão do pré-diagnóstico
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Concordar com Concordar com 
os termos da os termos da 

ChamadaChamada

Submeter Submeter PréPré--
diagnósticodiagnóstico



Chamada Pública – Acompanhar o Projeto submetido
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Chamada Pública – Como esclarecer uma dúvida
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Chamada Pública – Cronograma base

DATA DESCRIÇÃO - PRIMEIRA FASE

12/09/2017 Abertura da Chamada Pública.

20/09/2017 Apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública.

10/10/2017 Treinamento para utilização do Portal da Chamada Pública.

27/10/2017 Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal.
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27/10/2017 Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal.

12/09/2017   
a   

03/11/2017
Período para a inclusão do pré-diagnóstico via portal.

03/11/2017 Encerramento da Chamada Pública – Primeira Fase.

Até 
28/12/2017

Divulgação da pontuação e qualificação dos pré-diagnósticos.

Notificação dos qualificados para passar à fase de diagnóstico.



OBRIGADO!

CONTATOCONTATO

eficiencia@neoenergia.com
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