
CONTRIBUIÇÕES EDP – AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 47/2017 

1. Introdução 

Inicialmente, compete à EDP – Energias do Brasil, empresa que se sagrou vencedora nos 

recentes Leilão de Transmissão nº 13/2015 – 2ª Etapa e 05/2016, reafirmar seu compromisso 

com a evolução da regulação setorial e a contínua expansão da capacidade de suprimento e 

transporte de energia elétrica no país. 

O processo de audiência pública, portanto, se mostra uma necessária ferramenta para 

possibilitar aos agentes, ao regulador, aos clientes e a sociedade como um todo a colaboração 

para o desenvolvimento de um arcabouço regulatório estável e que propicie essa expansão. 

Assim é que a presente audiência pública se encontra, no nascedouro de mudanças importantes 

para a transmissão de energia elétrica, demonstrado pela alteração do perfil dos investidores 

que atuam no segmento, o que pode ser observado nos recentes resultados dos certames. 

Nesse sentido, é importante que a regulação do segmento, que se inicia no edital de leilão, 

continue a evoluir para incentivar os investimentos e fomentar a salutar disputa licitatória, o 

que só pode ocorrer através de atenção aos princípios da racionalidade econômica, 

previsibilidade, segurança jurídica e isonomia. 

São esses os pontos que a EDP traz para contribuir à Audiência Pública nº 47/2017. 
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2. Da Simplificação dos Tramites Documentais 

De plano, a EDP parabeniza essa digníssima Agência na elaboração da presente audiência 

pública, uma vez que as mudanças aqui propostas estão em linha com a necessidade de 

simplificação dos tramites documentais associados ao Leilão de Transmissão. 

É evidente que o processo licitatório, por sua própria natureza como ato formal, inserido em um 

contexto de direito público, requer algum grau de rigidez, de forma a minimizar qualquer 

margem de contestação e garantir a lisura do processo. 

Não obstante, a inserção de flexibilidades que permitam aos agentes e à ANEEL reagir aos 

entraves que emergem no curso do processo, sanando eventuais lapsos, ampliando prazos 

quando necessário e reduzindo o transito de documentos é benfazejo, tornando todo o processo 

mais ágil e conciso. 

Em especial, destaca-se a possibilidade de dispensa da entrega de documentação relativa à 

qualificação técnica de empreendedores que já tiverem entregue tal documentação em leilões 

dos últimos 36 meses. 

A proposta chega em boa hora, pois o aumento do número de lotes e a difusão de agentes com 

ativos de geração eleva substancialmente a quantidade de documentos a serem angariados, 

protocolados e analisados. 

Sobre a questão, parece ser relevante a avaliação de aplicação de tal regra para a habilitação 

jurídica e a qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal-trabalhista. 

Quanto à regularidade fiscal-trabalhista, percebe-se que muitas das certidões exigidas pela 

ANEEL têm prazo de validade curto, de trinta a cento e oitenta dias, o que impossibilita o 

aproveitamento da documentação entregue em um leilão ao próximo. 

Por outro lado, a habilitação jurídica apresenta maior estabilidade e a qualificação econômico-

financeira apresenta variação entre anos civis. Assim, é possível o aproveitamento desses 

documentos entre diferentes certames. 
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Para assegurar a lisura do processo e permitir tal aproveitamento, faz-se mister exigir do 

empreendedor uma declaração de que, para a habilitação jurídica, não houve mudanças, desde 

a entrega de documentação anterior, quanto ao ato constitutivo, ato de nomeação de diretores, 

procurações, contratos de consórcio, e outros documentos obrigatórios. Atendido esse 

requisito, percebe-se possível a dispensa de entrega desses documentos, dado os mesmos já 

constarem em processo de licitação de transmissão da ANEEL. 

Com relação à qualificação econômico-financeira, esta é feita com base nos demonstrativos 

contábeis do último ano civil, de tal sorte que em se realizando leilões de transmissão múltiplos 

em um mesmo ano civil, o documento a ser entregue será o mesmo, o que implica na 

possibilidade de aproveitamento da documentação já constante no processo licitatório. 

Assim, com exceção à Certidão Civil de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e 

Extrajudicial ou nada consta em Certidão de Insolvência Civil, a documentação de qualificação 

econômico-financeira pode ser aproveitada entre diversos leilões. 

Desta forma, é o posicionamento da EDP de que se busque o aproveitamento máximo dos 

documentos já constantes do processo licitatório na ANEEL, evitando sua reprodução 

desnecessária e mitigando custos transacionais e necessidades de análises duplicadas. 
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3. Da Instituição Financeira e da Auditoria Independente 

Na nota técnica que subsidia a presente audiência pública de Edital de Leilão, foi facultada à 

diretoria a supressão de mecanismo de obrigue aos empreendedores vencedores do leilão a 

contratar, para cada lote, uma Instituição Financeira e uma Auditoria Independente, de forma 

que a primeira emita carta atestando a viabilidade e exequibilidade da modelagem financeira 

do projeto, considerando o lance, e a segunda também emita carta, por sua vez atestando a 

adequabilidade das premissas contábeis e tributárias do modelo. 

Tal modelo, inspirado em procedimento semelhante realizado em outras licitações de grande 

monta, como as de aeroportos e de transporte terrestre, deveria conferir maior segurança ao 

Poder Público quanto à capacidade dos vencedores de levarem a cabo as obras dos 

empreendimentos licitados. 

Da mesma que forma com que se posicionou na Audiência Pública nº 92/2016, a EDP é contra a 

adoção dessas medidas, por ter a convicção que são inócuas para o objeto que se propõe, e 

defende sua total retirada do edital de licitação. 

Assim, toma-se a liberdade de repisar os argumentos ali contidos: 

Primeiramente, aponta-se quanto às importantes distinções que os leilões de 

transmissão apresentam para aqueles de outros serviços públicos. Nas 

licitações de aeroportos, os objetos são únicos ou poucos: trata-se de um 

aeroporto, ou um número reduzido desses. No leilão de transmissão em 

audiência pública, há 34 lotes a serem ofertados. 

Adicionalmente, é importante compreender que o setor financeiro não tem 

como praxe praticar esse tipo de serviço, ainda mais as entidades financeiras 

com patrimônio líquido mínimo de R$ 400 milhões.  

Muitos bancos internacionais, por exemplo, não prestam o serviço em função 

da sua política interna e outros bancos de investimentos médios e pequenos, 

por vezes, não alcançam o patamar mínimo de patrimônio líquido. 
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A profusão de lotes, o que pode significar a contratação por cerca de uma 

centena de proponentes e a baixa oferta imposta pelas restrições do edital e 

das próprias instituições financeiras implicam elevadas dificuldades para 

atendimento desse requisito. 

Esse desequilíbrio entre oferta e demanda de análise dos planos de negócio 

ainda tem o efeito negativo de elevar os custos na contratação desses 

serviços, o que implica maior onerosidade sistêmica à licitação, em prejuízo 

da modicidade tarifária. Em estimativas e consultas informais, foram 

identificados custos superiores a R$ 100 mil por lote por participante.  

Os custos de entrada na licitação que, ao contrário das garantias de 

participação, não são retornáveis (ainda que haja um custo de oportunidade 

ou de crédito no aporte das garantias), podem significar uma barreira à 

entrada para empreendedores, reduzindo a competição do certame. 

Outro entrave grave é a confidencialidade. A elevada procura pelo serviço 

pode significar que as instituições financeiras, e também as auditorias, não 

tenham equipes suficientes para atender a todos os interessados em regime 

de confidencialidade absoluta (chinese wall), o que também fere o princípio 

da competição. 

Não bastando a identificação das dificuldades que a medida proporciona aos 

participantes, é baixo a segurança que emerge do dispositivo. Isto, pois, não 

há qualquer garantia de que as validações e análises realizadas pelas 

instituições financeiras e auditorias tornem os modelos de negócio imunes 

aos riscos do negócio, ou que as condições do mercado, da empresa ou do 

negócio sejam alteradas de forma a desfigurar o modelo.  

Diante da argumentação apresentada, é o entendimento da EDP que a 

melhor regulação dos leilões de transmissão não deve incluir a necessidade 

de apresentação das cartas de Instituição Financeira ou de Auditoria 

Independente. 
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Assim, a EDP defende a retirada completa das obrigações de entrega das cartas de viabilidade 

e exequibilidade dos modelos de negócio e adequabilidade das premissas contábeis e 

tributárias do modelo por parte de instituições financeiras e auditorias contábeis, 

respectivamente.  
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4. Da Antecipação de Operação Comercial 

O Edital de Licitação prevê que, em caso de antecipação da entrada em operação comercial dos 

empreendimentos de transmissão, é possível que o concessionário venha a auferir sua Receita 

Anual Permitida de forma antecipada, desde que uma de duas hipóteses seja válida: (i) 

antecipação posterior à data de necessidade e; (ii) aprovação, pela ANEEL, de nova data de 

entrada em operação comercial. 

Este dispositivo tem como objetivo incentivar os empreendedores a concluir suas obras e 

instalações de maneira célere, premiando aqueles que o fazem com uma antecipação de receita, 

desde que reste comprovada a necessidade do empreendimento de transmissão, seja pela data 

de necessidade ou pela ANEEL, em análise caso a caso. 

Ademais, a data de necessidade é fruto de estudos das entidades de planejamento do setor 

elétrico, tais como a Empresa de Pesquisa Energética e o Operador Nacional do Sistema, e 

importa em uma data na qual aquele ativo será não só útil, mas necessário, ou seja, sua 

funcionalidade é relevante e importante para o correto funcionamento do sistema interligado 

nacional. 

Não obstante, em alguns casos ocorrem atrasos e até negativas de liberação para a entrada em 

operação comercial, após a data de necessidade, em função de problemas causados por 

terceiros, notadamente quanto a atrasos em outros empreendimentos de transmissão e 

geração que viriam a se conectar com a linha antecipada. 

O Edital de Leilão prevê que a antecipação deve ser compatibilizada com o cronograma de obras 

do acessante. Esse dispositivo, no entanto, apresenta uma contradição em sua essência. 

Existindo  data de necessidade, estudada e fixada pelas entidades de planejamento do setor 

elétrico, pode-se aduzir que já há uma compatibilização entre cronogramas de diversos 

empreendimentos em obra e operação. Assim, esse mecanismo só pode fazer referência a 

revisões de cronogramas, que usualmente ocorrem em função de atrasos de obra. 

Assim, a compatibilização de um cronograma de antecipação com um acessante cuja obra se 

encontra atrasada resulta, via de regra, na impossibilidade da antecipação, eliminando todo e 

qualquer incentivo ao empreendedor para persegui-la. 
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Portanto, pode-se observar que a problemática se resume a atrasos de obra de um agente 

impactar a esfera de direitos de outro agente. Essa relação de causa e consequência é prejudicial 

ao planejamento do setor elétrico, e desestimula a busca por obras céleres. 

Assim, deve-se, com vistas a resgatar a efetividade da data de necessidade e garantir os corretos 

incentivos ao empreendedor, resguardar sua esfera de direitos face a atrasos e outros fatos a si 

não imputáveis, permitindo a antecipação de entrada em operação comercial ainda que obras 

de terceiros estejam atrasadas. 

Para tanto, propõe-se dispositivo que deve explicitar que, na ausência de responsabilidade do 

empreendedor por atrasos ou outros impedimentos do acessante ou outros agentes com 

quem se estabelecerá conexão, fica preservada a possibilidade de antecipação, desde que 

observada a data de necessidade. 
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5. Da Possibilidade de Alterações Técnicas 

O Anexo 6 do Edital de Leilão de Transmissão trata das características e requisitos técnicos 

específicos de cada lote, incluindo os Relatórios R1, R2, R3 e R4, compondo todo o material de 

referência técnica, expondo os requisitos técnicos nele previstos, que caracterizam o padrão de 

desempenho mínimo a ser atingido pelas instalações de transmissão por qualquer solução 

proposta e que tal atingimento deverá ser demonstrado mediante justificativa técnica 

comprobatória.  

Tal anexo também dispõe que a adoção pelo empreendedor de outras soluções, que não a de 

referência, fica condicionada à demonstração de que tais soluções apresentam desempenho 

elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência e aponta 

quais configurações as transmissoras não têm liberdade para modificar. 

Assim, fica cristalino que existem alterações de cunho técnico, como o traçado de referência, 

que podem ser alteradas a critério do empreendedor que sagrar-se vencedor da licitação, desde 

que atendidos os patamares mínimos de desempenho elétrico. 

Corroborando esse entendimento, reproduzimos abaixo respostas enviadas pela ANEEL a 

pedidos de esclarecimentos referentes ao Leilão 13/2015:  

QUESTÃO: A respeito da SE Pirapora II e da LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2: 

Devido à proximidade da SE Pirapora II com o aeródromo de Pirapora, a 

subestação fica dentro do cone de aproximação do aeroporto (considerando 

um raio de 3 km da pista). Favor informar o raio do cone de aproximação do 

aeródromo de Pirapora. Caso a subestação esteja dentro do cone de 

aproximação do aeródromo, isto impede a saída da LT 500 kV Arinos 2-

Pirapora 2 pelo lado Norte da Subestação? Ou devemos contornar a cidade 

de Pirapora pelo Sul, aumentando o comprimento da linha de 221 km para 

232 km? 

 RESPOSTA: A informação sobre o cone está disponível no R3. O traçado da 

linha de transmissão é de responsabilidade da TRANSMISSORA vencedora do 

leilão. A utilização pelo empreendedor de outras soluções, que não a de 
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referência, fica condicionada à demonstração de atendimento de 

desempenho elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pelos 

critérios dos Anexos do Edital do Leilão nº 013/2015 – 2ª Etapa. 

 QUESTÃO: No relatório R3 é apresentado um "corredor preferencial de 

estudo" para implantação da LT. Avaliando o edital e os requisitos gerais não 

encontramos restrições à proposição de traçados alternativos e fora do 

"corredor preferencial de estudo". Assim, solicitamos confirmação de que a 

Transmissora poderá implantar a LT considerando traçados alternativos ao 

apresentado no R3 não respeitando necessariamente o "corredor 

preferencial de estudo".  

 RESPOSTA: A utilização pelo empreendedor de outras soluções, que não a de 

referência, fica condicionada à demonstração de atendimento de 

desempenho elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pelos 

critérios dos Anexos do Edital do Leilão nº 013/2015 – 2ª Etapa, devendo ser 

demonstrada, para avaliação, as justificativas técnicas comprobatórias para 

a não utilização de alternativa de referência. 

 O edital do leilão e o contrato de concessão não preveem expressamente qualquer impacto de 

uma mudanças técnicas, como as de traçado, o que enseja tais questionamentos e gera 

insegurança aos empreendedores. 

Deste modo, é crucial que haja disposição expressa no Edital de Licitação ou no Contrato de 

Concessão que faculte ao empreendedor a realização de alterações técnicas, alternativas ou 

substitutivas à solução de referência, desde que apresentem desempenho elétrico 

equivalente ou superior àquele dos anexos técnicos, por conta e risco do concessionário, sem 

qualquer possibilidade de ensejar alterações na Receita Anual Permitida do empreendimento.  


