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O Mercado
O setor energético está em evidência no cenário nacional, com previsão de grandes investimentos nos próximos anos.

O Brasil terminou o ano com mais de
6.000 km em novas linhas de transmissão.

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Aneel, Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
2020 - Sumário PAR/PEL 2021- 2025

A estimativa dos investimentos no setor
até o fim do próximo ciclo é da ordem de
R$ 12,8 bilhões no país.
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A administração contratual 

deve se atentar para que os 

riscos sejam gerenciados 

para que não comprometam 

o contrato.

Assumir grandes riscos podem transformar 

grandes contratos em enormes prejuízos!

Realidade dos Contratos
Diante de um cenário cada vez mais competitivo, aumenta-se a necessidade de se expor a riscos para obter 
novos contratos. 

Prazos curtos

Alta quantidade 
de obrigações

Diminuição das 
margens de lucro



Durante a execução dos contratos de construção de linhas de transmissão, é necessário que as Partes se atentem à algumas áreas 
específicas, pois são potenciais causadores de impactos que podem resultar no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Projetos
Baixo nível de detalhamento dos projetos

Estudos de solo insuficientes

Alterações na sequência executiva

Definições de fundações

Reprogramação de atividades

Resistência dos proprietários na 
liberação das áreas

Licenciamento ambiental

Fundiário

Possíveis atrasos no fornecimento de materiais

Critérios de conferência dos materiais 

Processos de condicionamento em pátio de 
estocagem no canteiro

Materiais

Análise de quantitativos

Variações extraordinária de preço

Ociosidade das equipes

Execução de serviços extra escopo

Preços e Planilha

Condições ruins do acesso

Atraso no cronograma de aberturas

Verificação e planejamento das 
condições de suprimento

Logística/Acessos

Pontos de Atenção



Considerando a recorrência dos pontos de atenção, a mitigação dos riscos é parte essencial da administração de contratos de linha de 
transmissão.

Mitigação de Riscos

Apresentação de marcos 
de recebimento de projetos, 
fornecimento de materiais e liberação de 
licenças ambientais, fundiárias e acessos

Análise crítica dos projetos e  lista 
mestra de entrega de projetos

Diálogo constante com os 
proprietários e a comunidade 

para acesso as áreas com 
liberação homologadas

Elaboração de registros no 
âmbito do contrato que 
apresentem as atividades e 
ocorrências

Elaboração de panorama geral 
em relação a liberação de áreas

Equilíbrio 
Contratual

Análise das condições, 
disponibilidade e rotas de 

acesso iniciais

Verificação e conferência 
do fornecimento/recebimento e 

acondicionamento dos materiais

Mobilização de recursos conforme 
serviços já disponíveis



Nossa Participação

Apoio na elaboração de documentos e aperfeiçoamento dos 
registros no âmbito do contrato

Monitoramento e acompanhamento do contrato em 
conformidade com as disposições contratuais

Análise dos impactos ocorridos, com identificação do nexo 
causal e suas respectivas consequências

Apoio na tomada de decisões e condutas relativas aos 
documentos contratuais elaborados e recebidos

Cálculo e apresentação dos custos adicionais incorridos 
durante a execução do contrato

Apoio na formalização de contratos, mapeamento, gestão e 
prevenção de riscos
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