
SEGURO GARANTIA PARA ANEEL 
Características e oportunidades



• Garantias originárias do leilão de geração e transmissão

• Principais Clientes: Compradores, Geradores e Transmissores

• Principais Informações para Subscrição do risco

• Características das Garantias (Circular 477/2003 e Nota Técnica)

• Cobertura solicitada as Seguradoras para o Seguro Garantia

• Marcos Contratuais

• Oportunidades de seguro garantia em projetos de energia

AGENDA
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GARANTIAS 
ORIGINÁRIAS DO 

LEILÃO DE ENERGIA 
E TRANSMISSÃO
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Modalidade Empreendimentos Objetio Principal Objeto valor vigência

CGH, PCH, UHE, Eólica, 
Fotovoltaica, UTE  

1% sobre o 
investimento 
declardo à 
EPE

aproximadame
nte 6 meses 
(de acordo 
com o edital)

Linha de Transmissão

1% sobre o 
investimento 
informado no 
edital.

aproximadame
nte 6 meses 
(de acordo 
com o edital)

CGH, PCH, UHE, Eólica, 
Fotovoltaica e UTE  

5% sobre o 
investimento 
declardo à 
EPE

até 180 dias 
após a entrada 
em operação 
comercial

Linha de Transmissão

5% sobre o 
investimento 
informado no 
edital.

até 270 dias 
após a entrada 
em operação 
comercial

Licitante

Executante Construtor
Garantir a execução das 
obras de implantação do 

empreendimento

Garantir a Manutenção da 
Proposta e assinatura dos 

contratos.



PRINCIPAIS CLIENTES
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COMPRADORES 

GERADORES

TRANSMISSORAS



INFORMAÇÕES FINANCEIRA DO TOMADOR E ACIONISTAS

TRACK RECORD

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO E PRINCIPAIS DESÁFIOS

MEIO AMBIENTE

ESTRUTURA FINANCEIRA

EPECISTAS

MATRIZ DE RISCO X ESTRUTURA DE GARANTIA E DEMAIS 
SEGUROS
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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO DO RISCO



CARACTERÍSTICAS DAS GARANTIAS 
(CIRCULAR SUSEP-477/2003 E NOTA TÉCNICA)
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�Circular SUSEP n. 477/2013

�Aplicação Subsidiária

�Circular SUSEP n. 256/2004

�Circular SUSEP n. 255/2004 

�Circular SUSEP n. 251/2004



�Em conformidade com a Circular SUSEP Nº 477/2013;

�Inclusão de Cláusulas Especiais e Particulares de acordo com cada Edital;

�O objetivo é acobertar prejuízos causados à Aneel/CCEE ou ainda ao Sistema de Geração/Transmissão e 
Comercialização de Energia relativo aos serviços não prestados em conformidade com os Leilões de 
Energia ou Transmissão;

� A vigência: Em conformidade com o edital (Bid até a assinatura do contrato; Performance após a entrada 
em operação comercial e o período estabelecido em cada edital);

COBERTURA SOLICITADA AS SEGURADORAS PARA O SEGURO GARANTIA
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Previsão do Edital - Processo nº 48500.000808/2018-10 (A-6/2018):

• “13.5.1 Os prejuízos decorrentes da não prestação do serviço contratado e da não comercialização de energia serão garantidos por meio da Garantia de Fiel Cumprimento até a totalidade 
do valor garantido, conforme item 13.7.”

• 13.7.6 Atrasar em mais de 60 (sessenta) dias quaisquer dos marcos de implantação do

• empreendimento referidos no item 13.8, constantes do cronograma estabelecido na outorga de

• Autorização, conforme Habilitação Técnica da EPE;

• “13.8 Na hipótese do item 13.7.6, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento será progressiva, aumentando à medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos
específicos do cronograma de implantação do empreendimento, conforme os marcos a seguir descritos”

• “13.9. Caso haja necessidade de execução da Garantia de Fiel Cumprimento, a VENDEDORA deverá reconstituir seu valor original, observadas as substituições previstas no item 13.5 em, no 
máximo, 10 (dez) dias úteis após a execução parcial.”

MARCOS CONTRATUAIS
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Banco 

OPORTUNIDADES DE SEGURO GARANTIA EM PROJETOS DE ENERGIA

Empreendedor 2

SPE 
Sociedade de Próposito

Específico

EPC

Engineering, Procurement and 

Construction

ANEEL

OBRAS CIVIS
TURBINAS / AEROGERADORES / 

CALDEIIRAS
Montagem 

Eletromecânica

Empreendedor 3Empreendedor 1

Garantia de Completion

Financiamento

GARANTIA DE PERFORMANCE

GARANTIA DE LICITANTE

PERFORMANCE, AP, RETENÇÃO, PAGAMENTO



10



Legal notice
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©2018 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes
without the prior written permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.


