
MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA 
PÚBLICA Nº   047 /2017 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Engie Brasil Energia 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

ATO REGULATÓRIO:    Aviso de Audiências Públicas 047/2017 - PROCESSO NO 
48500.002436/2017-85 

 

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 

 

CONTRIBUIÇÃO: 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
EDITAL DE LEILÃO No 02/2017 - 
ANEEL ANEXO 6-01 – LOTE 01 
REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ 
Tabela 1.2.1 – Obras de linhas de 
transmissão 
SE Areia – SE Guarapuava Oeste – 
C2 

SE Areia – SE Guarapuava 
Oeste – C1 

No relatório R3 e demais 
documentos da ANEEL esta 
linha planejada seria Circuito 

1 e não Circuito 2 como 
aparece na referida Tabela 

do Anexo 6-01  

EDITAL DE LEILÃO No 02/2017 - 
ANEEL ANEXO 6-01 – LOTE 01 
REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ 
Tabela 1.2.4 – Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de 
transmissão 

Incluir os equipamentos 
principais da SE União da 

Vitória Norte na Tabela 1.2.4 

Na Tabela 1.2.4 está faltando 
incluir os equipamentos 

principais da SE União da 
Vitória Norte 

EDITAL DE LEILÃO No 02/2017 - 
ANEEL ANEXO 6-01 – LOTE 01 
REGIÃO CENTRO-SUL DO PARANÁ 
Tabela 1.2.3 – Atividades de 
responsabilidade da transmissora 
vencedora da licitação 
Origem SE Ponta Grossa Ponto de 
Seccionamento  
Ponto de Seccionamento1 da LT 230 
kV Klacel – Ponta Grossa Norte – 
Extensão 18,6km  
 

Ponto de Seccionamento1 da 
LT 230 kV Klacel – Ponta 
Grossa Norte – Extensão 
41,4km  

 

No relatório R3 do Ponto de 
Seccionamento 1 da LT 

230kV Klacel – Ponta Grossa 
Norte para a SE Ponta 

Grossa a extensão da diretriz 
preferencial é 41,41km 

(Quadro 6.01, pag. 5/20 do 
Capítulo 6 do Relatório de 

Definição da Diretriz e 
Análise Socioambiental - R3).  

EDITAL DE LEILÃO NO 02/2017-
ANEEL ANEXO6-02 – LOTE 02 
TABELA 1-1 – OBRAS DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO 
 

Incluir a configuração 
básica do Seccionamento da 

LT 500kV Teresina II – 
Sobral III na SE Tianguá II, 

CS  
 

Não foi disponibilizado o 
texto do Relatório R3 do  

Seccionamento da LT 500kV 
Teresina II – Sobral III na SE 

Tianguá II 

Minuta do Contrato de Concessão do 
Lote 1  

Incluir LT 138kV Rio Azul – 
Passo do Iguaçu (C1) na 

tabela do percentual da RAP  

A LT 138kV Rio Azul – Passo 
do Iguaçu (C1) não está 

listada na tabela do 



Cláusula Sexta – Receita do Serviço 
de Transmissão  
Décima Subcláusula - Tabela do 
Percentual da RAP 

 percentual da RAP do 
contrato de concessão do 

Lote 1 
 

Minuta do Contrato de Concessão do 
Lote 1 
Cláusula Sexta – Receita do Serviço 
de Transmissão  
Terceira Subcláusula – calcula da RBLi 
Décima Subcláusula - Tabela do 
Percentual da RAP 
 

Ajustar os valores 
percentuais de parcela da 

RAP descritos na tabela da 
cláusula sexta - décima 
subcláusula aos valores 
descritos na subcláusula 

terceira.  

Os valores de parcela da 
RAP em percentual estão 

diferentes nas duas 
subcláusulas da cláusula 

sexta em destaque.  

Minuta do Contrato de Concessão do 
Lote 2 
Cláusula Sexta – Receita do Serviço 
de Transmissão  
Terceira Subcláusula – calcula da RBLi 
Décima Subcláusula - Tabela do 
Percentual da RAP 
 

Ajustar os valores 
percentuais de parcela da 

RAP descritos na tabela da 
cláusula sexta - décima 
subcláusula aos valores 
descritos na subcláusula 

terceira. 

O valor percentual de parcela 
da RAP  da LT 500kV 

Parnaíba III – Tianguá II está 
definido como 16,25% na  

subcláusula terceira e como 
16,71% na tabela da décima 

subcláusula, ambas da 
cláusula sexta. 

Minuta do Contrato de Concessão 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES 
 
Primeira Subcláusula – A 
concessionária estará sujeita à 
penalidade de multa, aplicada pela 
ANEEL nos termos de resolução 
específica, no valor máximo por 
infração incorrida de 2% (dois por 
cento) do montante do faturamento da 
concessionária dos últimos 12 (doze) 
meses anteriores à lavratura do auto 
de infração, conforme o inciso X do 
artigo 3o da Lei no 9.427, de 1996. 
 

Minuta do Contrato de 
Concessão 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – 
PENALIDADES 
 
Primeira Subcláusula – A 
concessionária estará sujeita à 
penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL nos termos de 
resolução específica, no valor 
máximo por infração incorrida 
de 2% (dois por cento) do 
montante do faturamento da 
concessionária, da concessão 
objeto deste CONTRATO, dos 
últimos 12 (doze) meses 
anteriores à lavratura do auto 
de infração, conforme o inciso 
X do artigo 3º da Lei no 9.427, 
de 1996. 

 

O ponto de atenção 
identificado foi com relação a 
base de cálculo para aplicação 
de penalidades, que considera 
o montante do faturamento da 
concessionária dos últimos 12 
(doze) meses anteriores à 
lavratura do auto de infração. 
Ocorre que de acordo com o 
Edital, na cláusula 2.13, existe 
a possibilidade de, para as 
proponentes que se sagrarem 
vencedoras de mais de um 
lote, constituir apenas uma 
SPE. Dessa forma, pode-se 
interpretar que a multa seria 
aplicada sobre o faturamento 
da SPE/Concessionária como 
um todo, ao invés de 
considerar apenas o 
faturamento referente ao 
contrato em que ocorreu a 
infração 

Minuta do Contrato de Concessão 
 
Clausula Sétima 
 

Primeira Subclausula – Nas revisões 
previstas para o 5°, 10° e 15° ano do 
período .... 
 
α: constrante e igual a 1 (um), mantida 
inalterada durante a vigência do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Minuta do Contrato de 
Concessão 
 
Clausula Sétima 
 

Primeira Subclausula – Nas 
revisões previstas para o 5°, 
10° e 15° ano do período .... 
 
α: constrante e igual a 0 
(zero), mantida inalterada 
durante a vigência do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

A minuta de edital estabelece 
fator alfa = 1 para o recálculo 
do WACC nas revisões 
quinquenais de RAP, ou seja, o 
recálculo é função da variação 
exclusivamente da TJLP. 
Ocorre que o BNDES não 
disponibiliza mais 
financiamento em TJLP, mas 
apenas IPCA para concessões 
de transmissão, adicionando 
um risco totalmente 
desnecessário e indevido para 
o empreendedor. Sugerimos 
alterar o valor de alfa para zero 
de modo a eliminar por 
completo esse risco ao 



empreendedor que poderá 
ofertar propostas mais 
competitivas. 

Minuta do Contrato de Concessão 
 
Anexo V 
 
2 – Os parâmetros regulatórios que 
deverão ser observados... 
 
 
6. Taxa Média Anual de Depreciação: 
x,xx% (*) 
 
(*) – Valor é diferente para cada lote do 
leilão. 
 

Minuta do Contrato de 
Concessão 
 
Anexo V 
 
2 – Os parâmetros 
regulatórios que deverão ser 
observados... 
 
 
6. Taxa Média Anual de 
Depreciação: x,xx% (*) 
 
(*) – Valor a ser calculado de 
modo a atender a justificativa 
apresentada no quadro ao 
lado. 
 

As taxas médias anuais de 
depreciação (calculadas 
individualmente para cada lote) 
levam, numa conta 
simplificada, que cerca de 1/5 
do ativo regulatório não 
conseguirá ser depreciado até 
o final da concessão, 
considerando 30 anos de 
concessão e 5 anos de 
construção. Seria adequado 
propor uma taxa de maneira a 
permitir a sua depreciação 
completa no período de 25 
anos de operação. 
 

(**) – Todos os documentos que fazer 
referência a lotes com interface as 
obras da ABENGOA 

(**) – Ajustes a todos os 
documentos que fazer 
referência a lotes com 
interface as obras da 
ABENGOA 

Estão previstos lotes que tem 
interface com obras que são de 
responsabilidade da 
ABENGOA e que, nos 
cronogramas regulatórios 
vigentes, estão sem data para 
entrada em operação. 
Sugerimos que toda a 
documentação de lotes que 
tenham interface com essas 
instalações considerem a 
questão claramente na 
documentação técnica. E 
eventuais riscos em atrasos 
pela falta de solução do 
problema da ABENGOA não 
sejam refletidos na concessão 
em licitação. 
No caso específico da SE 
Gilbués, o edital e documentos 
anexos preveem a conexão no 
módulo geral da ABENGOA ou 
na solução alternativa 
autorizada pela ANEEL para a 
conexão da barra de 
interligação dos vãos da São 
Pedro e São João 
Transmissora? 

   

   

   

   

   

 


