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NOTA TÉCNICA Nº 19/2020-CEL/ANEEL 
 
 

Em 28 de abril de 2020. 
 
 
 
 

Processo: 48500.001756/2019-80. 
 
Assunto: Análise dos documentos de habilitação das 
proponentes vendedoras que negociaram energia no Leilão 
nº 4/2019-ANEEL (Leilão A-6/2019). 

 
 
 
 
 
 

I. DO OBJETIVO 

1. Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar o resultado da análise pela Comissão 
Especial de Licitação – CEL dos documentos de habilitação das proponentes vendedoras que 
negociaram energia elétrica no Leilão nº 4/2019-ANEEL (Leilão A-6/2019), destinado à contratação 
de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, no Ambiente de 
Contratação Regulada – ACR, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, conforme a 
Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019. 

II. DOS FATOS 

2. Por meio do Despacho ANEEL nº 4.190, de 21 de outubro de 2014, foi delegada à 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE a operacionalização de leilões de contratação 
de energia de reserva e de outorga de concessão/autorização e venda de energia elétrica, oriunda 
de empreendimentos novos ou existentes, em qualquer de suas modalidades, por tempo 
indeterminado. 

3. Dentre as obrigações inclusas na delegação, compete à CCEE: 

ii) executar as atividades de apoio à análise dos documentos de habilitação a serem 
apresentados pelos vencedores dos leilões de geração e venda de energia, incluindo 
eventuais diligências para saneamento de falhas e/ou complementação de insuficiências 
documentais, com vistas a conferir maior celeridade nos processos de adjudicação e outorga 
das autorizações ou contratação das concessões correspondentes; 
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4. Com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME, por 
intermédio da Portaria MME nº 222, de 2019 (alterada pela Portaria nº 337, de 2019), foi realizado, 
em 18 de outubro de 2019, o Leilão nº 4/2019-ANEEL, denominado A-6 de 2019, em plataforma 
operacional disponibilizada na Rede Mundial de Computadores – Internet, destinado à contratação 
de energia elétrica de novos empreendimentos de geração, com início de suprimento em 1º de 
janeiro de 2025. 

5. De acordo com o cronograma de eventos do Leilão nº 4/2019-ANEEL, que se realizou 
mediante a inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento das propostas, a entrega dos 
documentos de habilitação dos licitantes vencedores do Certame (proponentes vendedoras) estava 
prevista para 11 de novembro de 2019, nas instalações da CCEE, em São Paulo. 

6. Em 16 de dezembro de 2019, a CCEE enviou à CEL/ANEEL o Relatório de Análise e a 
versão digitalizada da documentação e, em 24 e 26 de dezembro de 2019, a versão física dos 
documentos dos proponentes vendedores. 

7. Em atendimento à solicitação contida no Memorando nº 63/2019-SEL/ANEEL, de 22 
de novembro de 2019, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG, por meio 
do Memorando nº 361/2019-SFG/ANEEL, de 28 de novembro de 2019, informou a respeito do 
histórico de agentes setoriais punidos nos 36 meses anteriores à realização do Leilão. 

8. Em 16 de dezembro de 2019, por meio do Memorando nº 316/2019-SCG/ANEEL, a 
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG informou que estão adequadas 
as declarações de interferência encaminhadas pelas vencedoras detentoras de empreendimentos 
eólicos, assim como o atendimento ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, pelas CGHs que 
venderam energia no Leilão. 

9. Em 10, 17 e 27 de janeiro, 14 de fevereiro, 12 e 27 de março de 2020, 46 agentes, 
titulares de 86 empreendimentos, foram habilitados por esta Comissão, mediante os Despachos nº 
50, 132, 170, 484, 738 e 898, respectivamente. A habilitação dos demais empreendedores, 
responsáveis por 5 empreendimentos, ficou para momento posterior, em face de pendências 
documentais. 

III. DA ANÁLISE 

III.1. Resultados do Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019) 

10. O montante de energia elétrica negociada no Certame foi de 11.552 lotes, que 
perfazem 250.148.822,400 MWh, ao preço médio de venda de R$ 176,09 por MWh, totalizando o 
valor comercializado de R$ 44.048.925.758,84. O deságio médio foi de 33,73%. Tal energia foi 
comercializada por 48 agentes, responsáveis por 91 empreendimentos: 44 EOLs – Usinas Eólicas; 19 
PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas; 6 CGHs – Centrais Geradoras Hidrelétricas; 11 Usinas 
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Solares Fotovoltaicas; 9 UTEs – Usinas Termelétricas (6 a biomassa e 3 a gás natural); e 2 UHEs – 
Usinas Hidrelétricas. 

11. Na Nota Técnica nº 1/2020-SEL/ANEEL, de 10 de janeiro de 2020, publicada no site 
da ANEEL, constam, por produto e fonte, as informações dos proponentes vendedores que 
negociaram energia neste Leilão e seus respectivos empreendimentos. 

III.2. Vendedoras – Análise dos documentos de habilitação e da adimplência setorial 

12. A CEL, auxiliada pela CCEE, analisou a documentação de habilitação apresentada 
pelas duas últimas proponentes vendedoras, responsáveis por 5 empreendimentos, à luz das 
exigências de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira, e de regularidade fiscal e 
trabalhista, contidas na Seção 11 do Edital do Leilão nº 4/2019-ANEEL. 

13. Verifica-se que as Proponentes Vendedoras Consórcio Graviola, composto pelas 
empresas Engady Solar Energia SPE Ltda. (0,10%) e Powertis S.A. (99,90%), titulares da Usinas 
Fotovoltaicas – UFVs Graviola 1, Graviola 2, Graviola 3 e Graviola 4, e a Ipira Energia SPE Ltda., titular 
da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Pira, atenderam plenamente aos requisitos de habilitação 
estabelecidos no Edital, conforme detalhado nos Relatórios de Habilitação, cadastrado sob o SIC nº 
48577.000642/2020-00. 

14. Salienta-se, no caso específico da Powertis, integrante do Consórcio Graviola, sediada 
na Espanha, a peculiar situação enfrentada para renovar algumas das certidões apresentadas, a 
exemplo do apostilamento (Convenção da Apostila de Haia), durante o curso do estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
causador da Covid-19, tanto no Brasil quanto na Espanha. Assim, por considerar esse cenário 
adverso e excepcional, propõem-se extraordinariamente que as certidões de regularidade fiscal que 
não possuem data expressa de expiração, sejam consideradas válidas para a habilitação em 
comento. 

15. Registre-se, também, que a SFG, por intermédio do Memorando nº 361/2019-SFG, 
de 2019, analisou o histórico de implantação de empreendimento de geração de energia elétrica 
nos 36 meses anteriores à publicação do Edital em relação às Proponentes Vendedoras apontadas 
no Quadro 1, bem como de suas controladoras diretas, em consideração ao disposto no item 11.9.1 
do Edital do Leilão de Geração. A Unidade Organizacional informou que os resultados da análise 
permitem a habilitação dessas Proponentes. 

16. Conforme o disposto no item 11.8.3 do Edital do Leilão nº 4/2019-ANEEL, a CEL 
consultou o sistema Cadastro de Inadimplentes com obrigações intrassetorias e verificou que as 
Vendedoras se encontram adimplentes com suas obrigações setoriais. 

 
 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 38125A8D00545646
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48577.000644/2020-00



 
 
 
P. 4 da Nota Técnica nº 19/2020-CEL/ANEEL, de 28/04/2020 
 
 

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 

17. A presente Nota Técnica encontra respaldo nas seguintes disposições normativas: 

a) Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 

b) Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; 

c) Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019; e 

d) Edital de Leilão nº Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019), Adendos e respectivos 
Comunicados Relevantes. 

 

V. DA CONCLUSÃO 

18. Em face do exposto, após a análise da documentação apresentada, a Comissão 
Especial de Licitação – CEL conclui pela habilitação das Proponentes Vendedoras que negociaram 
energia elétrica no Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019), relacionadas no Quadro 1, haja vista que:  

a) apresentam a documentação de habilitação em conformidade aos requisitos 
estipulados pelo Edital, e 

b) encontram-se adimplentes com as respectivas obrigações intrasetoriais. 

 
# Tipo Empreendimento Proponente Vendedora CNPJ 
1 

UFV 

Graviola 1 

Consórcio 
Graviola 

Engady Solar Energia SPE Ltda. (0,10%) 15.872.784/0001-15 
2 Graviola 2 

3 Graviola 3 
Powertis S.A. (99,90%) 32.027.621/0001-55 

4 Graviola 4 

5 PCH  Pira Ipiria Energia SPE Ltda. 26.986.376/0001-00 

Quadro 1 - Vendedoras Habilitadas no Leilão nº Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019) 
Fonte: Elaboração própria. 
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VI. DA RECOMENDAÇÃO 

19. Por todo o exposto, recomenda-se publicar Despacho para materializar a habilitação 
das Proponentes Vendedoras relacionadas no Quadro 1 e encaminhar o Processo à Diretoria 
Colegiada da ANEEL para, após o decurso do prazo de que trata o item 17.1 do Edital, ou, conforme 
o caso, após decisão quanto ao eventual recurso interposto, nos termos do item 17.5 do mesmo 
Edital, homologar parcialmente o resultado e adjudicar o correspondente objeto do Leilão nº 
4/2019-ANEEL (A-6/2019). 

 
(assinado digitalmente) 

IGOR BARRA CAMINHA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

(assinado digitalmente) 

ANDRÉ LUIZ TIBURTINO DA SILVA 
Vice-Presidente da Comissão Especial de 

Licitação 

 
De acordo: 

 
(assinado digitalmente) 

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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