
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 07 
 

LEILÃO Nº 12/2015-ANEEL 
 

 
A Comissão Especial de Licitação torna público o inteiro teor: 
 
(i)  da Recomendação Conjunta n. 002/2015, da Coordenadoria Regional da Bacia do Alto Ivaí e 

da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão/PR, do Ministério Público do Estado do Paraná, 
encaminhada ao Diretor-Geral da ANEEL, mediante o Ofício 1196/2015-BAI, de 26.10.2015, por meio da 
qual os referidos Órgãos recomendam, relativamente à renovação da Licença de Operação da UHE 
Mourão, integrante do Sublote B2 do Lote B do Leilão n. 12/2015-ANEEL, que se exija da proponente 
vencedora do respectivo Sublote “a submissão ao procedimento de licenciamento ambiental, inclusive o 
corretivo, com a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental”; 

 
(ii) das informações e dos documentos apresentados pela COPEL-GT, por meio do Ofício ref. RE-

GeT-C/163/2015, em resposta ao Ofício n. 95/2015-CEL/ANEEL, relacionados ao Requerimento de 
Renovação da Licença de Operação da UHE Mourão, mediante o Ofício ref. GET/SMA/DGSA-C/41/2015, 
protocolado no Instituto Ambiental do Paraná – IAP no dia 10.09.2015 (LO n. 10107).  

 
Por último, a Comissão Especial de Licitação reafirma o disposto no inciso VII da Cláusula Décima da 

minuta de Contrato de Concessão integrante do Anexo I do Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL, a seguir 
transcrito: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DA(S) 

USINA(S) HIDRELÉTRICA(S) 
 
Além de outras obrigações decorrentes de leis e de normas regulamentares específicas, constituem 
obrigações da Concessionária, inerentes à(s) concessão(ões) regulada(s) por este Contrato:  
[...] 
Vii. Cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, atendendo às exigências contidas nas licenças já 

obtidas e providenciando os licenciamentos complementares necessários, respondendo pelas eventuais 
consequências do descumprimento da legislação pertinente;” 

 
Brasília, 9 de novembro de 2015. 

 
 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 71BD050F00336408. 



^  M i n i s t é r i o  p ú b l i c o
■s cU> H&Hlfto <h>

W j

Projeto
^ r . REDEflmBIEÍITflL

do MP-PR
Coordenação Regional da Bacia do A lto  Ivaí

Cam po M ourão

Ofício n.s 1196 /2015-BAI Campo M ourão, 26 de o u tu b ro  de 2015.

Prezado Senhor,

O M in is té rio  Público do Estado do Paraná, através de sua 

representante  em exercício nesta Comarca, infra-assinada, no uso de suas a tribu ições e com 
base nos artigos 127 e 129 da Constitu ição Federal e na Lei 8 .625 /93 , ob je tivando  ins tru ir 
P roced im ento  A dm in is tra tivo  n.s MPPR-0046.15.083537-2, da P rom otoria  de Justiça de 
Proteção ao M e io  A m b ien te  de Campo M ourão, considerando o P ro je to  Estratégico 

Instituc iona l Rede A m bien ta l do MP-PR, do qual esta Agente M in is te ria l exerce a Coordenação 
da Bacia H idrográfica do A lto  Ivaí, encam inha para ciência  e adoção das p rov idênc ias cabíveis, 

a Recomendação Conjunta sob n9 02 /2015, re ferente  ao Edital da ANEEL n.° 12/2015.

Requisita, no  prazo de 15 (qu inze) dias, a con ta r d o  receb im en to  

deste, o envio de inform ações das ações desenvolvidas em cu m prim en to  a Recomendação 

Conjunta. •

Adverte-se que o descum prim en to  in jus tificado  do presente, 

poderá im p lica r ná adoçãq^clas m edidas cabíveis, de acordo com o que m enciona o artigo 10 da 

Lei n.s 7 .347/1985.

Nesta oportun idade , renovo pro testos de eração.

^Ribeiro ] André Del GrdtsiASsumpçao
Promotora-dfijustiça I Promotor de Justiça

Coordenadora Regional da BaciaTtffr-Ajío Ivaí 13 Promotoria de Justiça de Campo Mourão

Ilustríssim o Senhor 
ROMEU DONIZETE RUFINO
D ire to r Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
SGAN Quadra 603, Bloco I, Segundo Andar 

CEP: 70.830-110 - Brasília-DF

ANEEL-PROTOCOLO-GERAL

48513.029236/2015-00 - I a via
Data: / / j S j*

Rua Harrison José Borges, 326  -  Cep: 8 7 3 0 0 -1 1 8  -  Fone: (44) 3525 1882  

Cam po M ou rão  - Paraná
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N° 002/2015 

Coordenadoria Regional da Bacia do Alto Ivaí 

1a Promotoria de Justiça de Campo Mourão/Pr

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

no uso de sua atribuição legal e com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 

129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo 120, incisos II e III, 

da Constituição do Estado do Paraná; artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei n.° 8.625/93; e artigo 58, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n.° 

85/99, e

Considerando que restou instaurado pela 

Coordenadoria Regional da Bacia do Alto Ivaí o Procedimento Administrativo 

n.° MPPR-0046.15.083537-2, para acompanhar e monitorar o processo de 

renovação da licença de operação da Usina Mourão, com o objetivo de que 

sejam asseguradas as medidas compensatórias e que seja garantida a ampla 

participação da sociedade civil no processo;

Considerando o edital da ANEEL n.° 12/2015 para 

'contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de 

cotas de garantia de energia e potência, nos termos da lei n.° 12.783/2013, 

alterada pela medida provisória n.° 688/2015;

Considerando os impactos causados pelo sistema 

energético na estrutura do desenvolvimento sustentável, dentre eles 

ambientais, socioeconômicos, políticos e culturais;

Considerando os impactos socioambientais da

Usina Hidrelétrica Mourão;

Considerando o meio ambiente como um be 

jurídico unitário, que abarca os elementos naturais, o ambiente artificial <mei
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ambiente construído) e o patrimônio histórico-cultural, pressupondo-se uma 

interdependência ente todos os seus elementos; '

Considerando que o artigo XXV, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos estatui que toda pessoa tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar;

Considerando que a Declaração sobre o Meio 

Ambiente da ONU (Estocolmo 1972) determina, em seu artigo 1o, que o 

homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, e é portador solene da 

obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações 

presentes e futuras;

Considerando que a Constituição Federal de 1988 

adotou, em seu artigo 225, a proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

Considerando que a Constituição Federal de 1988, 

ao prever os diversos princípios que regem o direito ambiental, consagrou o 

direito jusfundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao 

desenvolvimento sustentável, seguindo-se os princípios da função social da 

propriedade, da prevenção e da precaução;

Considerando a Lei n° 6.938/1981, que considera o 

licenciamento ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente;1

1 Lei n° 6.938/1981:
Art 9o - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...)
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poíuidoras;
Art. 10, A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e

atividades utilizadores de recursos ámbiei 
capazes, sob qualquer forma, de causar 
licenciamento ambiental.

efetiva ou potencialmente poluidoresJou 
degradação ambiental dependerão de prévio/
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Considerando o Decreto n° 99.274/1990, que

regulamenta a Lei n° 6.938/1981 ;2

Considerando a Lei n° 9.985/2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza;

Considerando o Decreto n° 4.340/2002, que

regulamenta a Lei n° 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza;

Considerando o Código das Águas, que (i)

incorporou as quedas d'água ao patrimônio da União (CF, art. 20, III e art. 21,

XII, b), devendo o seu aproveitamento industrial ser submetido à concessão por 

parte do Governo Federal e (ii) definiu que as tarifas das empresas privadas 

seriam estabelecidas na base de serviços prestados pelo preço de custo e, 

também que o capital destas empresas seria avaliado com base no custo 

histórico (art. 180);

Considerando a Lei n.° 9.427/96, que institui a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Lei n.° 9.648/98, que definiu 

as regras de entrada, tarifas e estrutura de mercado;

Considerando a Resolução CONAMA n° 001/1986, 

que estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente;3

2 Lei n° 99.274/1990:
Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poíuidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual 
competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
3 Resolução CONAMA n° 01/1986 - Artigo 2°  - Dependerá de elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação 
do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como: (...)

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem oara 

fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para / 
navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barrás &  

embocaduras, transposição de bacias, diques; /

Documento Cópia - SICnet
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Considerando a Resolução CONAMA n° 006/1987, 

que estatui regras gerais para o licenciamento ambientai de obras dè grande 

porte, especialmente aquelas nas quais a União tenha interesse relevante 

como a geração de energia elétrica;

Considerando a Resolução CONAMA n° 009/1987, 

que dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no processo de 

licenciamento ambiental;

Considerando a Resolução CONAMA n° 237/19974, 

que trata do procedimènto de licenciamento ambiental;

Considerando a Resolução CONAMA n° 302/2002, 

que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno;

Considerando a Resolução CONAMA n° 303/2002, 

que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente;

Considerando a Resolução CEMA n° 065/2008 que 

trata sobre o licenciamento ambiental e estabelece critérios e procedimentos a 

serem adotados para as atividades poíuidoras e degradadoras e/ou 

modificadoras do meio ambiente;

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, 
acima de 10MW;
4 Resolução CONAMA n° 237/1997

Art. 1.° Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições
I -  Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação, e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva pu potencialmente 
poíuidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II -  Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poíuidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degratfáção 
ambiental.

Documento Cópia - SICnet
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Considerando a Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 

.09/2010, que estabelece procedimentos para licenciamentos de unidades de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná;

Considerando a Resolução Conjunta SEMA/IAP n° 

004/2012, que estabelece procedimentos para licenciamentos de unidades de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná;

Considerando que a Administração Pública Direta e 

Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.

RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso IV, da 

Lei Federal n° 8.625/93, a ANEEL, representada pelo Ilustríssimo Senhor 

Romeu Donizete Rufino, que:

1. Exija, das empresas proponentes, no edital da 

ANEEL n.° 12/2015, para contratação de concessões de usinas hidrelétricas 

em regime de alocação de cotas de garantia de energia e potência, nos termos 

da lei n.° 12.783/2013, alterada pela medida provisória n.° 688/2015, a 

submissão ao procedimento de ficenciamento ambiental, inclusive corretivo, 

com a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental;

2. Suspenda, para fins de adequação, o edital de 

leilão n° 012/2015, a fim de que se inclua no texto correspondente ao referido 

edital e em quaisquer novos editais relativos à mesma matéria as diretrizes 

legais supra expostas.

Assinala-se a ANEEL o prazo de 15 {quinze) dias 

para que informe, de modo expresso, se houve acatamento da presente 

recomendação, bem como para que encaminhe ao Ministério Público, 

oportunamente, os documentos e informações sobre as providências 

adotadas para o seu cumprimento. I j
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Por fim, ressalta-se que o não cumprimento da 

presente recomendação, sem justificativas formais, levará a propositura da 

ação judicial cabível para exigir o seu cumprimento e correção do edital, sem 

prejuízo da adoção de outras providências penais, administrativas e cíveis 

pertinentes.

Cambo Mourão, 26 de outubro de 20

r̂a ujQ^g^SáKibe i r<
Promotora de Justiça

André Del Grossi Assumpção
Promotor de Justiça Substituto

Coordenação Regional da Bacia do Alto Ivaí 23a Seção Judiciária/1a Promotoria
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ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO
PROCURADORIAGERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA

COORDENADORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
SGAN, QUADRA 603 / MÓDULOS "I" E "J" CEP 70830110, BRASÍLIA/DF

BRASIL  TELEFONE (61) 21928614 FAX: (61) 21928149 EMAIL:
PROCURADORIAFEDERAL@ANEEL.GOV.BR

 

MEMORANDO n. 01532/2015/PFANEEL/PGF/AGU

 

Brasília, 27 de outubro de 2015.

 

Ao Secretário Executivo da Secretaria Executiva de Leilões

Romário de Oliveira Batista

 

 

Assunto: Edital. Leilão nº 12/2005ANEEL. Adequação do edital às novas diretrizes
legais. Usina Hidrelétrica Mourão.

 

 

Senhor Superintendente,

 

1. Servimonos do presente para levar ao conhecimento de Vossa Senhoria
o  teor  do  Ofício  nº  1196/2015BAI,  de  26  de  outubro  de  2015,  que  encaminha  a
Recomendação  Conjunta  nº  002/2015,  proveniente  do  Ministério  Público  Estadual  do
Paraná – 1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão e Coordenadoria Regional da Bacia
do  Alto  Ivaí,  que,  em  virtude  do  acompanhamento  e  monitoramento  do  processo  de
renovação  de  licença  de  operação  da  Usina  Mourão,    solicita  manifestação  sobre  o
acatamento  ou  não  da  recomendação,  em  especial  sobre  os  itens  1  e  2,  de  forma
expressa, bem como encaminhe os documentos e informações sobre as providências
adotadas para o seu cumprimento.

2. Tendo  em  vista  que  o  leilão  está  agendado  para  06/11,  solicita–se
análise  das  informações  contidas  no  documento  que  está  disponível  no  SIC  sob  o  nº
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48516.003524/201500 e  elaboração de minuta de  resposta no prazo de 05  (cinco) dias,
com  o  envio  do  respectivo  arquivo  eletrônico  para  o  email
coordenadoriatecnicapge@aneel.gov.br,  instruindo  com cópia  de documentos  referentes
ao assunto.

3. Consoante  o  disposto  nas  alíneas  "a"  e  "b"  do  §  4º,  do  art.  1º2,  da
Portaria nº 3.471, de 03 de março de 2015, ressaltamos a necessidade de cumprimento do
prazo estipulado para atendimento às requisições dos órgãos do Ministério Público. Caso
não seja possível o cumprimento do prazo assinalado para resposta, é imprescindível que
nos seja informado o prazo necessário, a fim de que seja solicitada a sua dilação junto ao
requisitante.

 

Atenciosamente,

 

VERA LÚCIA GABRIEL DOMINGUES

Procuradora Federal
Coordenadoria Técnica e Administrativa

1Recebido na ANEEL em 26/10/2015.
2§4º As  informações  técnicas necessárias  à  elaboração das  respostas  e

análise da matéria serão prestadas pelas Unidades Organizacionais da ANEEL:

a)  a  unidade  organizacional  deverá  prestar  as  informações  no  prazo
assinalado  pela  ProcuradoriaGeral  ou,  na  sua  impossibilidade,  formular  pedido  de
dilação  de  prazo  para  atendimento,  devidamente  justificado  e  com previsão  para  o  seu
envio.

b)  formulada  a  dilação  de  prazo  pela  Unidade  Organizacional
competente,  a  ProcuradoriaGeral  postulará,  junto  ao  órgão  respectivo,  a  prorrogação
justificada do prazo originalmente assinalado.

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em
http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP)
48516003524201563 e da chave de acesso 74ee2609

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA GABRIEL DOMINGUES, de
acordo  com  os  normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do
documento  está  disponível  com  o  código  4919680  no  endereço  eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br,  após  cadastro  e  validação  do  acesso.  Informações  adicionais:
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Signatário  (a):  VERA  LUCIA  GABRIEL  DOMINGUES.  Data  e  Hora:  27102015
14:54. Número de Série:  129213. Emissor: Autoridade Certificadora  do SERPRO Final
v4.
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Ofício n° 95/2015-CEL7ANEEL

Brasília, 27 de outubro de 2015.

Ao Senhor 
Sergio Luiz Lamy 
Presidente
Copei Geração e Transmissão S/A 
Curitiba - PR

Assunto: Leilão n° 012/2015-Aneel ■ Disponibilização de documentos relacionados à renovação da 
Licença de Operação da UHE Mourão I. Processo: 48500.002243/2015-62.

Senhor Presidente,

1. O Ministério Público do Estado do Paraná solicitog à Aneel ajustes no Edital do Leilão n° 
012/2015-Aneel relativos ao licenciamento ambiental da UHE Mgurão I que, segundo informado por essa 
empresa, encontra-se válido até o dia 08/01/2016.

2. Em face do disposto no § 3o do art. 3o da Resolução n° 065/2008-SEMA, solicitamos 
dessa empresa o encaminhamento, até o dia 29/10/2015, de cópia do pedido de renovação da Licença de 
Operação da referida Usina, com os documentos que o acompanham:

3. Em caso de dúvidas, pedimos entrar em contato com a CEL, por meio dos telefones n°
(61) 2192 8035 ou n° (61) 2192 8321, bem como pelo e-mail institucional master.cel@aneel.gov.br.

Atenciosamente,

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação

- Q ) .0
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