LT Madeira: possibilidade de vazio em lotes leva à revisão de edital

Análise se deve a dúvidas quanto à escolha da tecnologia caso não haja lance
em nenhuma das opções - híbrida ou corrente contínua, diz Jerson Kelman

Alexandre Canazio
de São Paulo

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica vai reavaliar na próxima
terça-feira, 21 de outubro, o edital da licitação das linhas de transmissão do
complexo hidrelétrico do Rio Madeira (RO, 6.450 MW). Segundo Jerson
Kelman, diretor-geral da Aneel, a revisão do edital se deve a dúvidas quanto à
escolha da tecnologia caso não haja lance em nenhuma das opções - híbrida
ou corrente contínua, as opções que estão em jogo na primeira fase do
certame, inicialmente previsto para o próximo dia 31 de outubro, no Rio de
Janeiro.
"Tem que ser a mesma tecnologia do ponto A ao B. Vamos rever os critérios de
escolha, caso haja falha (vazio)", explicou Kelman, ressaltando o ineditismo do
edital. De acordo com ele, caso a diretoria opte por uma revisão, defendida por
ele, o edital será republicado, adiando o leilão por 30 dias. "Será no final de
novembro", disse, referindo-se à nova data. O diretor-geral acrescentou ainda
que o adiamento não vai interferir no cronograma das obras, já que o contrato
de concessão será assinado em janeiro de 2009.
O que os diretores da Aneel analisarão será a forma de escolha da tecnologia
caso haja vazio, ou seja, falta de interessados nos lotes. Kelman, entretanto,
não quis adiantar o fundamento da discussão. "Os vários lotes estão em
seqüência. Precisamos nos preparar para qual será o resultado do leilão e se o
será melhor", destacou o diretor-geral, que participou nesta segunda-feira, 20,
do V Painel Setorial de Energia Elétrica - Foco na Distribuição, promovido pelo
Instituto Abradee de Energia e pela Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-SP).
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