
 

 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 47/2017 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Neoenergia 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
ATO REGULATÓRIO:                            (Especificar Nome/Tipo, nº e data, caso existam) 

 
 
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 
 

A seguir serão elencadas as contribuições a respeito da Audiência Pública 047/2017, referente à proposta de 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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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

EDITAL 
 

4 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
GERAIS 
  

4.5 Nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a TRANSMISSORA 
deverá pagar a EMPRESA pelas 
despesas incorridas na elaboração da 
documentação técnica. 

(INCLUSÃO) 

 
EDITAL 

 
4 DIREITOS E OBRIGAÇÕES GERAIS  
 
4.5 Nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, a TRANSMISSORA deverá 
pagar a EMPRESA pelas despesas incorridas 
na elaboração da documentação técnica. 
 
4.5.6 Caso a TRANSMISSORA não efetue o 
pagamento à EMPRESA pelas despesas 
incorridas na elaboração da documentação 
técnica dentro do período regulamentar 
estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 
nº 594/2013, nos termos deste Edital e do 
Contrato de Concessão, os valores a serem 
ressarcidos sofrerão atualização monetária e 
incidirão juros de 1% ao ano, conforme 
estabelecido no Artigo 161, §1º do Código 
Tributário Nacional. 
 

Caso a Transmissora não efetue o pagamento na 
data correta estipulada na Resolução Normativa 
ANEEL nº 594/2013, nos termos do Edital e no 
Contrato de Concessão, a Empresa responsável 
pela elaboração dos estudos será prejudicada. 
Dessa forma, a previsão de correção monetária e 
aplicação de juros sobre os valores a serem 
ressarcidos, protege a Empresa. 

(INCLUSÃO) 

4.xx A ANEEL solicitará às TRANSMISSORAS 
ACESSADAS toda a documentação necessária 
para a elaboração do PROJETO BÁSICO e 
disponibilizará os documentos à 
TRANSMISSORA em até 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

A proposta visa a inserção de um novo item entre 
os itens 4.7 e 4.8 do Edital, devido à complexidade 
e dificuldade encontrada para a disponibilização 
dos documentos existentes das instalações 
acessadas, para que não haja impacto na 
elaboração do projeto básico pela transmissora. 
Sugerimos que seja facultado à Aneel exigir das 
transmissoras acessadas a disponibilização dos 
documentos das instalações e disponibilizá-los à 
transmissora. 
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(INCLUSÃO) 

 
5.11 Com a entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL de parte das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, independente das demais, a 
TRANSMISSORA terá o direito às parcelas da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA definidas no 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 
5.11.1 Nas parcelas citadas no caput, a 
TRANSMISSORA terá direito ao recebimento 
de 100% da parcela da RECEITA ANUAL 
PERMITIDA para os casos em que seja emitido 
o TLP pelo ONS devido a pendências não 
impeditivas próprias que serão eliminadas com 
a entrada em operação de todas as 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO objetos do 
referido CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 

 
Em diversos lotes há a possibilidade de 
recebimento de RAP parcial após a entrada em 
operação comercial de algum trecho do 
empreendimento. Com o objetivo de evitar a 
implementação de soluções provisórias para 
atendimento ao procedimento de rede e entrada 
em operação comercial de parte dos 
empreendimentos, propomos a inclusão de um 
novo item à cláusula cinco do Edital para os casos 
em que a conclusão do empreendimento como um 
todo garantirá o pleno atendimento ao 
procedimento de rede. Um exemplo é a exigência 
da redundância de teleproteção estar concluída na 
operação comercial de cada trecho. Sugerimos 
que esse item seja necessário apenas na 
conclusão de todas as obras do respectivo lote, 
pois não gera prejuízo relevante ao sistema. 
 

ANEXO 6 
(INCLUSÃO) 

 
ANEXO 6 

 
Devem ser atendidas as determinações do item 
8.10.3 - Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Rede. Caso as 
combinações das fontes preferenciais para 
alimentação dos serviços auxiliares CA 
previstas no item acima estejam 
comprovadamente não disponíveis, a(s) 
fonte(s) indisponível(is) poderá(ão) ser 
substituída(s) pelas alternativas que constam 
na Tabela 6-11. 
 
Tabela 6-11 – Fontes de corrente alternada 
alternativas 

Sugerimos a redação proposta para o item 6.14.3 
ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA do 
Anexo 6 - Especificações Técnicas Gerais,  pois 
entendemos que devam ser inseridas alternativas 
complementares ao PROCEDIMENTO DE REDE, 
da mesma forma como constou no Edital do Leilão 
ANEEL 05/2016. 
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ANEXO 6-06 LOTE 6 
 
1.2.1.CONDIÇÕES GERAIS 
 
As coordenadas do local destinado à 
instalação da Subestação 500 kV 
Santa Luzia II são 37°00’08,07’’ Oeste 
e 6°54’32,72’’ Sul, no Sistema de 
Coordenadas Geográficas, referido ao 
Sistema Geodésico de Referência 
SIRGAS 2000. A TRANSMISSORA 
poderá propor alteração dessa 
localização em um raio de até 5.000 m 
desta posição, devendo comunicar à 
ANEEL, e desde que o local proposto 
permita a viabilização de expansões 
futuras da subestação e da chegada 
de novas linhas de transmissão. Caso 
a localização proposta situe-se fora do 
raio indicado, a TRANSMISSORA 
deverá apresentar justificativa técnica 
a ser submetida para aprovação da 
ANEEL. 
 

ANEXO 6-06 LOTE 6 
 

1.2.1.CONDIÇÕES GERAIS 
 
As coordenadas do local destinado à instalação 
da Subestação 500 kV Santa Luzia II são 
37°00’08,07’’ Oeste e 6°54’32,72’’ Sul, no 
Sistema de Coordenadas Geográficas, referido 
ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 
2000. A TRANSMISSORA poderá propor 
alteração dessa localização em um raio de até 
5.000 m 1.000 m desta posição, devendo 
comunicar à ANEEL, e desde que o local 
proposto permita a viabilização de expansões 
futuras da subestação e da chegada de novas 
linhas de transmissão. Caso a localização 
proposta nas coordenadas acima inviabilize a 
implantação da subestação, situe-se fora do 
raio indicado, a TRANSMISSORA deverá 
apresentar justificativa técnica a ser submetida 
para aprovação da ANEEL. 

Conforme descrito no Relatório R1 do Lote 6, o 
objetivo da licitação deste empreendimento é 
possibilitar o pleno escoamento das usinas já 
contratadas na região do Seridó e aumento das 
margens de escoamento para conexão de novos 
empreendimentos de geração.  
 
Dessa forma, entendemos que a possibilidade de 
alteração de localização da Subestação dentro de 
uma área ampla acarretaria menor previsibilidade 
para os projetos de geração que se conectarão 
neste ponto de conexão, pois os projetos das 
linhas de transmissão de uso exclusivo que 
interligariam os projetos à Subestação Santa Luzia 
II poderiam variar em mais de 10 km de extensão.  
 
Em consequência, haveria redução da 
competitividade dos projetos de geração eólica e 
fotovoltaica. Neste contexto, a sugestão é reduzir 
o raio para 1 km. 
 

 

# Fonte Alternativa 

A Alimentação via terciário compartilhado de 
Unidade de Transformação nº2 ou Unidade de 
Transformação exclusiva nº2 presente na 
Subestação. 

B Alimentação pelo secundário de Reator de linha 
nº1 não manobrável presente na Subestação. 

C Alimentação pelo secundário de Reator de linha 
nº2 não manobrável presente na Subestação. 

D Grupo Diesel nº2 
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Contrato de Concessão 
 

CLÁUSULA QUINTA – 
PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
Oitava Subcláusula – (...) 

(INCLUSÃO) 
 

 
Contrato de Concessão 

 
CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
Oitava Subcláusula – (...) 
 
Para os casos que envolvam conexão em 
instalações de outra(s) transmissora(s) com 
CONTRATO DE CONCESSÃO caducados, 
revogados ou obras paralisadas, a 
TRANSMISSORA poderá a seu critério 
executar as obras de interligação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, mediante 
autorização prévia da ANEEL, e terá direito a 
RECEITA ANUAL PERMITIDA adicional 
referente às adequações executadas. 
 

Sugerimos a inserção de texto no corpo da Oitava 
Subcláusula da Cláusula Quinta da Minuta do 
Contrato de concessão com o intuito de evitar a 
execução e conclusão de obras que permaneçam 
desenergizadas devido a pendências de 
transmissoras terceiras. 

CLÁUSULA QUINTA – 
PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
 
(...) 
II - utilizar, pelo período da concessão, 
os terrenos de domínio público e 
estabelecer, sobre eles, estradas, vias 
ou caminhos de acesso e servidões 
que se tornarem necessários à 
exploração do serviço concedido, com 
sujeição aos regulamentos 
administrativos; 
 
(...) 
 

CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA 
TRANSMISSORA 
 
(...) 
II - utilizar, pelo período da concessão e sem 
ônus, os terrenos de domínio público e 
estabelecer, sobre eles, estradas, vias ou 
caminhos de acesso e servidões que se 
tornarem necessários à exploração do serviço 
concedido, com sujeição aos regulamentos 
administrativos; 
 
(...) 

Entendemos que a utilização dos bens de domínio 
público deverá ser não-onerosa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 
RISCOS DO NEGÓCIO 
 
Terceira Subcláusula – Para fins do 
disposto na Segunda Subcláusula, a 
ANEEL abrirá processo específico 
para apurar a existência de excludente 
de responsabilidade e de nexo de 
causalidade entre a ocorrência e o 
atraso na entrada em operação 
comercial, nas situações de caso 
fortuito e força maior, incluindo greves 
declaradas ilegais, suspensões 
judiciais, embargos por órgãos da 
administração pública direta ou 
indireta, não emissão de licenças ou 
autorizações pelos órgãos 
competentes por motivo não imputável 
à TRANSMISSORA e invasões em 
áreas das obras, observadas as 
prescrições constantes da Cláusula 
Décima Sétima deste CONTRATO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RISCOS DO 
NEGÓCIO 
 
Terceira Subcláusula – Para fins do disposto na 
Segunda Subcláusula, a ANEEL abrirá 
processo específico para apurar a existência de 
excludente de responsabilidade e de nexo de 
causalidade entre a ocorrência e o atraso na 
entrada em operação comercial, nas situações 
de caso fortuito e força maior, incluindo greves 
declaradas ilegais, suspensões judiciais, 
embargos por órgãos da administração pública 
direta ou indireta, não emissão de licenças ou 
autorizações pelos órgãos competentes por 
motivo não imputável à TRANSMISSORA e 
invasões em áreas das obras, destruição 
causada por atos de vandalismo, atos 
terroristas ou produzida em tempo de guerra, 
decretação de estado de sítio e calamidade 
pública, qualquer ação das forças da natureza 
que não seja previsível ou contra a qual não 
seria de esperar que a TRANSMISSORA 
tivesse tomado precauções preventivas 
adequadas, tais como terremotos, temporais, 
tufões, inundações e tormentas, observadas as 
prescrições constantes da Cláusula Décima 
Sétima deste CONTRATO. 
 

Conforme disposto no Contrato de Concessão, a 
definição de Força Maior remete ao Artigo 393 do 
Código Civil. Neste contexto, é importante 
delimitar melhor as hipóteses que se 
enquadrariam neste conceito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 
CASO FORTUITO OU FORÇA 
MAIOR 
Na ocorrência de um evento de caso 
fortuito ou força maior, nos termos do 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASO 
FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou 
força maior, nos termos do art. 393 do Código 
Civil, incluídas as hipóteses de greves 

 
Conforme disposto no Contrato de Concessão, a 
definição de Força Maior remete ao Artigo 393 do 
Código Civil. Neste contexto, é importante 
delimitar melhor as hipóteses que se 
enquadrariam neste conceito. 
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art. 393 do Código Civil, que afete ou 
impeça o cumprimento das obrigações 
contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a 
TRANSMISSORA atingida pelo evento 
não responderá pelas consequências 
do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do 
CONTRATO, durante o período de 
ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

declaradas ilegais, suspensões judiciais, 
embargos por órgãos da administração pública 
direta ou indireta, não emissão de licenças ou 
autorizações pelos órgãos competentes por 
motivo não imputável à TRANSMISSORA, 
invasões em áreas das obras, destruição 
causada por atos de vandalismo, atos 
terroristas ou produzida em tempo de guerra, 
decretação de estado de sítio e calamidade 
pública, qualquer ação das forças da natureza 
que não seja previsível ou contra a qual não 
seria de esperar que a TRANSMISSORA 
tivesse tomado precauções preventivas 
adequadas, tais como terremotos, temporais, 
tufões, inundações e tormentas, que afete ou 
impeça o cumprimento das obrigações 
contratuais, o CONTRATO permanecerá em 
vigor, mas a TRANSMISSORA atingida pelo 
evento não responderá pelas consequências 
do não cumprimento de suas obrigações nos 
termos do CONTRATO, durante o período de 
ocorrência do evento e proporcionalmente aos 
seus efeitos. 
 

ANEXO V 
Metodologia e parâmetros das 
Revisões Tarifárias Periódicas da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA. 

 

 
Conforme disposto no submódulo 9.8 do PRORET 
“Metodologia de cálculo de preço teto da Receita 
Anual Permitida (RAP)”, pg. 5, a participação de 
capital de terceiros em cada lote (%CT) “considera 
os níveis máximos possíveis de alavancagem 
vigentes para contratação de dívida junto ao 
BNDES considerando na composição do 
investimento global o índice de cobertura do 
serviço da dívida e a estimativa de participação de 
itens financiáveis”. 
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Para o leilão 002/2017, de acordo com as minutas 
dos contratos de concessão disponibilizadas nesta 
audiência pública, observamos um %CT próximo a 
33% em média, enquanto que para o leilão 
005/2016 o mesmo número foi em torno de 18%, 
também em média simples, com alguns lotes 
abaixo de 10%. Ainda em comparação entre 
leilões, constatamos semelhanças de ordem 
técnica (equipamentos, construção civil, CAPEX 
em subestações/linhas, etc.) entre alguns lotes, 
embora o %CT considerado seja notadamente 
diferente. A tabela a seguir resume tais 
comparações: 
 

Leilão 005/2016 

Comparável à: 
Lote %CT 

8 23,02% 

21 18,30% 

 
 

Leilão 002/2017 Diferença (pp) 
entre leilões 

Lote %CT 

10 37,66% +14,64 

4 32,66% +14,36 

 
Adicionalmente, no período entre a divulgação do 
edital do leilão 005/2016 – que foi possível obter 
os parâmetros regulatórios de cada lote – e o 
início da presente audiência pública, não 
observamos mudanças significativas nas 
condições de financiamento específicas para 
projetos de transmissão de energia elétrica por 
parte do BNDES, em especial no Índice de 
Cobertura do Saldo da Dívida (ICSD). 
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Entendemos que tal elevação do %CT, à luz da 
metodologia atual da regulação, traz os seguintes 
efeitos: 
 

 Redução da atratividade do certame: a 
elevação do %CT combinada com a 
redução do Kp (custo de capital próprio) e 
Kd (custo da dívida) levará à redução da 
RAP máxima, reduzindo espaço para 
participação de mais concorrentes; 
 

 Aumento do risco associado a cada lote: 
como o Kd é um dos componentes a serem 
reavaliados a cada ciclo de revisão da RAP, 
o aumento do %CT indica que o regulador 
está determinando maior importância ao 
componente a ser variado, ou seja, está 
permitindo maior risco associado a cada 
lote. Por exemplo, um grupo que tenha 
vencido lotes no leilão 005/2016 e que 
venha a vencer também no leilão 002/2017, 
embora ambos os leilões tenham sido 
realizados com pouco mais de seis meses 
diferença, irá perceber revisões mais 
voláteis da RAP nos lotes deste último. 

 
Diante do exposto acima, uma vez que o regulador 
demonstra que a metodologia de definição do 
%CT esteja diretamente relacionada às condições 
atuais de financiamento do BNDES, em especial 
no que se refere ao ICSD, e que tais condições 
não se alteraram entre a definição de %CT para 
cada leilão, não observamos motivações 
suficientes para a elevação significativa do %CT 
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definido para o leilão 002/2017. 
 
Sendo assim, sugerimos que a formulação do 
WACC base para determinação das RAP máximas 
incorpore a mesma estrutura de capital (dívida e 
patrimônio líquido) utilizada no primeiro certame 
de transmissão deste ano, ou que a alteração seja 
precedida de uma audiência pública. 
 

 


