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Assunto:
Anexos:

Senhor (a),
1.
Atendendo aos procedimentos do Edital de Credenciamento nº 01/2015, convidamos V.S.ª para participar do 1°
Sorteio de demandas de 2017 para apoio aos trabalhos de fiscalização econômica e financeira que se realizará no dia
24/03/2017, às 11h (horário de Brasília), na ANEEL - SGAN, Quadra 603, Módulo “J”, Brasília – DF – Superintendência de
Fiscalização Econômica e Financeira - SFF.
2.
Informamos que o placar de serviços e a relação de demandas a serem sorteadas encontra-se anexa à
esta mensagem. E ssolicitamos às empresas credenciadas observarem os seguintes aspectos:
a)
Regularidade fiscal em dia (SICAF atualizado), pois é condição indispensável para concorrer no
sorteio de demandas;
b)
Declarar impedimento até 1 (um) dia útil ao início do Sorteio, conforme termos do artigo 30 do
Regulamento de Credenciamento ANEEL – 2014 e do Edital de Credenciamento n° 01/2015, por fax ou
email patriciasousa@aneel.gov.br e jneto@aneel.gov.br, com envio oficial posterior;
c)
A aceitação da demanda sorteada gera compromisso contratual, estando o credenciado sujeito às
penalidades, se não assinar o contrato no prazo e condições legais.
3.
É recomendável que cada Empresa envie um representante ao sorteio, e que esse esteja habilitado a
prestar eventuais esclarecimentos sobre os aspectos mencionados.
Atenciosamente,

TICIANA FREITAS DE SOUSA
Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira

emanda Serviço
1

2

Descrição da demanda

Cidade

UF

Início

Fim

Total de
Horas

Suporte à fiscalização do Laudo de Avaliação para a Base de
Remuneração da Hidroelétrica Panambi S/a- Hidropan, referente
ao Serviço 2 do Edital nº 01/2015.

Panambi

RS

01/04/2017

31/12/2017

280

1

Valor
desloca
R$

9

