
CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2016 

 
 

Argo Transmissão de Energia S.A. 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ATO REGULATÓRIO: Audiência Pública n° 047/2016 - Edital e Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
10.8.5 Para atendimento ao disposto no 
Apêndice B, a PROPONENTE isolada e cada 
componente de consórcio deverá apresentar 
diagrama de controle societário ao nível de 
5%, retratando seus controladores e suas 
controladas. 

 
10.8.5 Para atendimento ao disposto no 
Apêndice B, a PROPONENTE isolada e cada 
componente de consórcio deverá apresentar 
diagrama de controle societário ao nível de 
20%, retratando seus controladores e suas 
controladas. 

 
O parágrafo 5º, do artigo 273, da Lei 

6.404/1976 (Lei das S.A.), estabelece uma 
presunção de influência significativa quando 
a investidora é titular de 20% ou mais do 
capital votante da companhia investida, sem 
controlá-la. Ou seja, presume-se que essa 
participação no capital votante confere a 
investidora condições de impactar as 
decisões operacionais e financeiras da 
companhia investida, ainda que não a 
controle. 

De modo que a Lei das S.A. possui 
interesse em identificar a possibilidade de 
participação nas decisões de políticas 
financeiras ou operacional da companhia 
investida que são ocasionadas por aqueles 
que possuem participação maior do que 
20%. Nesse sentindo, considerando o 
entendimento da Lei das S.A., sugerimos que 
seja alterado o diagrama societário ao nível 
de 20% de modo que seja atingido o 
objetivo de identificar aqueles possam ter 
influência na gestão. 
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10.10.5  A PROPONENTE deverá 
possuir Patrimônio Líquido maior ou igual à 
soma do exigido para o(s) LOTE(S) em que 
se sagrar vencedora. No caso de consórcio, 
será considerado o somatório dos valores de 
Patrimônio Líquido de cada consorciada, 
ponderado pela respectiva participação:  
 
 
 

PL consorciada ≥ Σ PL min(L)* 
P(L) , onde:  
PL consorciada = é o 
patrimônio mínimo exigido da 
consorciada;  
PL min(L) = é o patrimônio 
mínimo exigido para o 
LOTE(L), conforme subitem 
10.10.4;  
P(L) = é o percentual de 
participação da consorciada no 
LOTE(L); e L = 1 a n, onde n é 
o número de LOTES (1 a 34). 

 
10.10.5 A PROPONENTE deverá possuir 
Patrimônio Líquido maior ou igual à soma do 
exigido para o(s) LOTE(S) em que se sagrar 
vencedora. No caso de consórcio, será 
considerado o somatório dos valores de 
Patrimônio Líquido de cada consorciada, 
observado que para fundos de investimento 
aplica-se prova de valor total subscrito 
mediante a apresentação de Anúncio de 
Encerramento do Capital Comprometido ao 
invés de Patrimônio Líquido, ponderado pela 
respectiva participação: 

 
PL consorciada ≥ Σ PL min(L)* 
P(L) , onde: 
PL consorciada = é o patrimônio 
mínimo exigido da consorciada; 
PL min(L) = é o patrimônio 
mínimo exigido para o 
LOTE(L), conforme subitem 
10.10.4;  
P(L) = é o percentual de 
participação da consorciada 
no LOTE(L); e L = 1 a n, 
onde n é o número de LOTES 
(1 a 34). 
Para fundo de investimento 
onde lê-se PL deverá ser 
considerado Anúncio de 
Encerramento do Capital 
Comprometido. 

 
 
 
 

 
Para fins de demonstração de 

capacidade financeira de Fundos de 
Investimento em Participações, entendemos 
que a capacidade financeira e o valor do 
patrimônio líquido são variáveis 
inversamente proporcionais. Nesse sentido, 
quanto menor o patrimônio líquido 
apresentado, maior será a capacidade 
financeira do Fundo.  

Sugerimos, portanto, que para Fundos 
de Investimento seja apresentado Anúncio 
de Encerramento do Capital Comprometido, 
por meio do qual conste o valor total 
subscrito, o qual corresponde/equivale ao 
capital social de sociedade anônimas ou 
limitadas.  

Alternativamente, seria possível exigir 
patrimônio líquido mínimo baixo e Anúncio 
de Encerramento do Capital Comprometido, 
com o objetivo de se demonstrar a parcela 
comprometida do capital do fundo e, 
consequentemente, a liquidez do licitante. 
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APÊNDICE A – Glossário  
 
XXIV. INTERESSADA: a empresa nacional, 
ou estrangeira, ou fundo de investimento 
em participações (constituído conforme as 
Instruções CVM nº 391, de 16 de julho de 
2003, e nº 409, de 18 de agosto de 2004, 
notadamente o art. 109 desta) que, 
isoladamente ou reunida em consórcio, 
realize INSCRIÇÃO para participar deste 
LEILÃO, em conformidade com as normas 
deste Edital; 
 

 
APÊNDICE A – Glossário  
 
XXIV. INTERESSADA: a empresa nacional, ou 
estrangeira, ou fundo de investimento em 
participações (constituído conforme as 
Instruções CVM nº 578, de 30 de agosto de 
2016, e nº 555 de 17 de dezembro de 2014, 
notadamente o art. 123 desta) que, 
isoladamente ou reunida em consórcio, realize 
INSCRIÇÃO para participar deste LEILÃO, em 
conformidade com as normas deste Edital; 
 

 
A redação deve ser alterada 

considerado que a Instrução 391 de 16 de 
julho de 2003 foi revogada pela 578 de 30 
de agosto de 2016, bem como a Instrução 
409, de 18 de agosto de 2004, foi revogada 
pela 555, de 17 de dezembro de 2014. 

 
Apêndice F- Equivalência de 
Documentos de Habilitação para 
empresa estrangeira 
 
Item HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
(...) 
FIP – deverão apresentar demonstrações 
contábeis acompanhadas de prova do 
cumprimento, perante a Comissão de 
Valores Mobiliários, do disposto na alínea 
“a”, inciso I do art. 32 da Instrução CVM nº 
391, de 16 de julho de 2003.  
(...)   

 
Apêndice F- Equivalência de Documentos 
de Habilitação para empresa estrangeira 
 
Item HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
(...)  
FIP – deverão apresentar demonstrações 
contábeis acompanhadas de prova do 
cumprimento, perante a Comissão de Valores 
Mobiliários, do disposto no inciso I do art. 46 da 
Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 
2016. 
(...) 

 
A redação deve ser alterada 

considerando que a Instrução 391 de 16 de 
julho de 2003 foi revogada pela 578, de 30 
de agosto de 2016, bem como as antigas 
disposições contidas na alínea “a”, inciso I do 
art. 32 da Instrução CVM nº 391 passaram a 
ser contempladas no inciso I do art. 46 da 
nova Instrução 578. 
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Apêndice B 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 
ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO 
Item VIII 
 
Nenhum dos acionistas ou sócios 
investidores da empresa [ou de qualquer 
das empresas integrantes do Consórcio], 
detentor de participação igual ou superior a 
5% no capital social ou participante do 
grupo controlador, tem ou teve participação 
acionária igual ou superior a 5% ou 
integra(ou) grupo de controle de sociedade 
empresarial que haja sofrido penalidade de 
caducidade de concessão de transmissão de 
energia elétrica ou que responda a processo 
administrativo de inadimplência, com 
recomendação de caducidade de concessão 
já encaminhada pela ANEEL ao MME, nos 
últimos três anos anteriores à publicação do 
Edital 

 
Apêndice B 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 
ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO 
Item VIII 
 
Nenhum dos acionistas ou sócios investidores 
da empresa [ou de qualquer das empresas 
integrantes do Consórcio], detentor de 
participação igual ou superior a 20% no capital 
social ou participante do grupo controlador, tem 
ou teve participação acionária igual ou superior 
a 20% ou integra(ou) grupo de controle de 
sociedade empresarial que haja sofrido 
penalidade de caducidade de concessão de 
transmissão de energia elétrica ou que 
responda a processo administrativo de 
inadimplência, com recomendação de 
caducidade de concessão já encaminhada pela 
ANEEL ao MME, nos últimos três anos 
anteriores à publicação do Edital. 

 
O parágrafo 5º, do artigo 273, da Lei 

6.404/1976 (Lei das S.A.), estabelece uma 
presunção de influência significativa quando 
a investidora é titular de 20% ou mais do 
capital votante da companhia investida, sem 
controlá-la. Ou seja, presume-se que essa 
participação no capital votante confere a 
investidora condições de impactar as 
decisões operacionais e financeiras da 
companhia investida, ainda que não a 
controle. 

De modo que a Lei das S.A. possui 
interesse em identificar a possibilidade de 
participação nas decisões de políticas 
financeiras ou operacional da companhia 
investida que são ocasionadas por aqueles 
que possuem participação maior do que 
20%. Nesse sentindo, considerando o 
entendimento da Lei das S.A., sugerimos que 
seja alterado o diagrama societário ao nível 
de 20% de modo que seja atingido o 
objetivo de identificar aqueles possam ter 
influência na gestão. 
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LOTE 6, composto pelas seguintes 
instalações nos estados da Paraíba e Ceará:  
– LT 500 kV Santa Luzia II - Campina 
Grande III, com 125 km; – LT 500 kV Santa 
Luzia II - Milagres II, com 220 km; – SE 500 
kV Santa Luzia II. 

 
Esclarecer no Edital e documentos anexos 
associados ao Lote 6 com qual concessionária 
deverá ser celebrado o Contrato de 
Compartilhamento de Instalações (CCI) para 
conexão à SE Milagres II. 

 
A ATE XVI Transmissora de Energia, 

concessionária responsável pela SE Milagres 
II, que pertence ao grupo ABENGOA, está 
em notória situação financeira precária com 
obras paralisadas e pedido de recuperação 
judicial em andamento. Além disso, tem sido 
ventilado que a responsabilidade sobre o 
módulo geral de 500kV da referida SE pode 
ser atribuída a um outro concessionário. 

Assim, faz-se necessário um 
posicionamento da ANEEL, a fim de se evitar 
insegurança jurídica para os licitantes e 
eventuais impasses ao concessionário 
vencedor do Lote, quando da celebração do 
CCI.  

 

Minuta do Contrato de Concessão – 
LOTE 6 
 
CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
 
Na condição de delegada do PODER 
CONCEDENTE, a TRANSMISSORA usufruirá, 
no exercício da prestação do serviço público 
que lhe é conferido, entre outras, das 
seguintes prerrogativas: 
 
(...) 
 
Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA 
poderá, com relação à antecipação da data 

 
Esclarecer se será possível a antecipação de 
RAP, considerando a data de necessidade 
prevista na Minuta do Contrato de Concessão, 
na hipótese de a SE Milagres II ainda não estar 
em operação?  
 

 
A ATE XVII Transmissora de Energia, 

concessionária responsável pela SE Milagres 
II, pertence ao grupo ABENGOA, que está 
em notória situação financeira precária com 
obras paralisadas e pedido de recuperação 
judicial em andamento, fazendo-se 
necessário um posicionamento da ANEEL, a 
fim de se evitar insegurança jurídica para os 
licitantes e eventuais impasses ao 
concessionário vencedor do Lote.  
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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. 
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. 
 
(...) 
 
Nos demais casos, as datas de necessidade 
são aquelas estabelecidas pelo 
planejamento setorial. 
 
(...) 
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LOTE 4, composto pelas seguintes 
instalações nos estados do Tocantins e 
Bahia:  

– LT 500 kV Miracema - Gilbués II C3, CS, 
418 km;  

– LT 500 kV Gilbués II - Barreiras II C2, CS, 
311 km;  
 

 
Esclarecer no Edital e documentos anexos 
associados ao Lote 4 com qual concessionária 
deverá ser celebrado o Contrato de 
Compartilhamento de Instalações (CCI) para 
conexão à SE Gilbués II. 

 
A ATE XVI Transmissora de Energia, 

concessionária responsável pela SE Milagres 
II, que pertence ao grupo ABENGOA, está 
em notória situação financeira precária com 
obras paralisadas e pedido de recuperação 
judicial em andamento. Além disso, tem sido 
ventilado que a responsabilidade sobre o 
módulo geral de 500kV da referida SE pode 
ser atribuída a um outro concessionário. 

Assim, faz-se necessário um 
posicionamento da ANEEL, a fim de se evitar 
insegurança jurídica para os licitantes e 
eventuais impasses ao concessionário 
vencedor do Lote, quando da celebração do 
CCI. 

 

 


