
 

 
 

CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº    47/2017 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ALUPAR INVESTIMENTO S.A. 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

ATO REGULATÓRIO: Audiência Pública nº 47/2017 – Contribuições quanto a minuta do Contrato de Concessão 

 
 

EMENTA: Obter subsídios para o aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de 
Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, 
referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais 
instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN. 
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, 
devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS 
DA TRANSMISSORA 
(...) 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data 
de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 

I - antecipar a entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
desde que a data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual 
ou posterior à data de necessidade; 
ou 
II - requerer à ANEEL, com 
antecedência mínima de 2 (dois) 
meses da data estimada para 
entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, a antecipação 
da data de necessidade contratual 
caso a data estimada para entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja 
anterior à data de necessidade 
estabelecida neste contrato 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
(...) 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA poderá, 
com relação à antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO: 

I - antecipar a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual ou 
posterior à data de necessidade; ou 
II - requerer à ANEEL, com antecedência 
mínima de 2 (dois) 3 (três) meses da data 
estimada para entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, a antecipação da data de 
necessidade contratual caso a data estimada 
para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL 
seja anterior à data de necessidade 
estabelecida neste contrato. 

 

Correção do texto para adequar à redação do 
inciso II do item 5.1 do Edital. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
(...) 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data de 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
(...) 
Para os casos que envolvam conexão em 
instalações de outra(s) transmissora(s) ainda 
não implementadas, a antecipação da entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverá 
ser compatibilizada com a entrada em 
operação das instalações da(s) outra(s) 
transmissora(s) e formalizada entre as partes 
por inclusão no respectivo CCI. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
(...) 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data de 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
(...) 
Para os casos que envolvam conexão em 
instalações de outra(s) transmissora(s) ainda 
não implementadas, que viabilize o fluxo de 
energia pelo empreendimento, a antecipação 
da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverá 
ser compatibilizada com a entrada em 
operação das instalações da(s) outra(s) 
transmissora(s) e formalizada entre as partes 
por inclusão no respectivo CCI. 

Adequar o texto conforme o item 5.10.1 do 
Edital. 

Suprimida a previsão da Nona Subcláusula da 
Cláusula quinta. 

Manter a previsão a seguir: 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
(...) 
Nona Subcláusula - O pagamento da RAP 
não será prejudicado caso, ocorrendo a 
antecipação da data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, os 
correspondentes benefícios esperados e 
estimados não se concretizem por fatores não 
imputáveis à TRANSMISSORA. 
 

É de fundamental importância a previsão no 
Contrato de Concessão de que o 
pagamento da RAP não será prejudicado, 
ocorrendo a antecipação da data de entrada 
em operação e os benefícios esperados e 
estimados nãos e concretizem por fatores 
não imputáveis à transmissora. 
 
Tal medida evitará discussões judiciais 
futuras. 


