
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 738, DE 12 DE MARÇO DE 2020 
 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 6.012, de 17 de setembro de 2019, 
considerando o que consta do Processo nº 48500.001756/2019-80, decide pela habilitação das seguintes 
proponentes vencedoras do Leilão de Geração nº 04/2019-ANEEL (A-6 de 2019), sem prejuízo da análise 
dos documentos de habilitação das demais vencedoras do certame: 
 

# Tipo Empreendimento Proponente Vencedora CNPJ 

1 PCH Jesuíta Jesuíta Energia S.A. 08.918.031/0001-38 

2 PCH Cobre KM 19 Rio do Cobre Energia Ltda. 09.337.839/0001-94 

3 PCH Linha Rica Ibicaré Hidrelétrica Ltda. 14.606.744/0001-69 

 
 
 
 

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 13.03.2020, seção 1, p. 48, v. 158, n. 50. 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/lel2019004.pdf


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020031300048
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DESPACHO Nº 681, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.002568/2003-95, determina que: (i) a Energisa Mato Grosso
S.A. e a Novo Mundo S.A., ressarçam o prejuízo de R$ 3.726.865,89 (três milhões,
setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
causado à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, acrescido de atualização monetária
com base na variação do IGP–M no período de julho de 2016 até o mês do respectivo
pagamento, devendo ser rateado igualmente o valor entre as partes; (ii) determinar que
esta decisão seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da sua publicação;
e (iii) determinar que a Energisa Mato Grosso S.A. e a Novo Mundo S.A. encaminhem à
Superintendência de Administração e Finanças da Agência Nacional de Energia Elétrica -
SAF a comprovação do pagamento, no prazo de até 15 (quinze) dias a partir de sua
efetivação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 682, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.006740/2011-14, decide: (i) indeferir o Requerimento
Administrativo interposto pela São Roque Energética S.A. com vistas a postergação do
pagamento da totalidade dos encargos do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão -
CUST nº 15/2016, referentes ao ciclo tarifário 2016-2017, para após a entrada em
operação comercial da Usina Hidrelétrica - UHE São Roque; e (ii) declarar o término da
suspensão do CUST nº 15/2016 e determinar ao ONS que adote as providências para a
cobrança do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão devido pela São Roque Energética
S.A. e, caso pertinente, a rescisão do CUST, em acordo com as disposições contratuais.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 685, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.003635/2014-68, decide: conhecer e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre
- ELTROACRE em face ao Auto de Infração nº 26/2017, lavrado pela Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, mantendo a penalidade de advertência e
multa no valor de R$ 3.805.339,27 (três milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e trinta
e nove reais e vinte e sete centavos), a qual deve ser atualizada, nos termos da legislação
aplicável.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 690, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.005103/2016-27, decide: (i) aprovar os resultados da
fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC à Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre, no
período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016, no sentido de fixar o valor a ser
reembolsado pelo fundo da Conta de Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolados - CCC à
Eletroacre em R$ 191.610.318,04 (cento e noventa e um milhões, seiscentos e dez mil,
trezentos e dezoito reais e quatro centavos), a preços de julho de 2019; (ii) estabelecer
que a efetivação do reembolso pela CCC deverá aguardar o resultado final das fiscalizações
análogas realizadas nas distribuidoras Amazonas Distribuidora de Energia - AmD,
Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia, relativas aos períodos de julho de 2009 a junho de
2016 e de julho de 2016 a abril de 2017; e (iii) registrar que os pleitos apresentados pela
Eletroacre quanto ao reconhecimento pela CCC dos custos financeiros dos Contratos de
Confissão de Dívidas - CCDs e quanto ao reembolso da energia garantida e consumo
específico do contrato com a Guascor serão analisados somente no âmbito do Processo nº
48500.003243/2018-22.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 695, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.003741/2011-07, decide conhecer do Pedido de
Reconsideração interposto pela SZO Empreendimentos Ltda. em face do Despacho nº 7, de
3 de janeiro de 2020 e, no mérito, negar-lhe provimento para manter, na íntegra, a decisão
que indeferiu o requerimento de liberação da operação comercial das unidades geradoras
UG1 e UG2 da Central Geradora Hidrelétrica de Capacidade Reduzida (CGH) Isabel.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 697, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do processo nº 48500.006285/2018-15, decide conhecer do Pedido de
Reconsideração interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. - EDP ES em
face da Resolução Homologatória nº 2.589/2019, que homologou o resultado da Revisão
Tarifária Periódica de 2019, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para considerar como
item financeiro no próximo processo tarifário o valor negativo de R$ 60.778,32 (sessenta
mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) a valores de julho de
2019..

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 699, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.003572/2019-54, decide: conhecer do Pedido de Impugnação
interposto pela Valora Energia Ltda. em face de decisão emitida pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em sua 1.064ª Reunião, e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a decisão da Câmara de indeferimento do Processo de
Recontabilização nº 3592.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 701, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.005104/2020-71, decide: (i) aprovar os resultados da
fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - Ceron, no
período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016, no sentido de: (i) fixar o valor
a ser reembolsado pelo fundo da Conta de Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolados
- CCC à Ceron em R$ 1.904.005.165,07 (um bilhão, novecentos e quatro milhões, cinco
mil, cento e sessenta e cinco reais e sete centavos), a preços de julho de 2019; (ii)

autorizar que seja considerado pela Superintendência de Gestão Tarifária - SGT, a partir
do próximo evento tarifário da distribuidora, os valores resultantes do recálculo da
parcela de CVA energia relativa ao período de 2010 a 2014, da liquidação da energia
referente à UTE Termonorte II no Mercado de Curto Prazo - MCP em 2013, além das
ocorrências de Custo Total de Geração inferior ao ACRMédio no exercício de 2016, os
quais poderão ser incorporados de forma parcelada nos processos tarifários, a critério
da ANEEL, caso seja necessário racionalizar eventual impacto nas tarifas da
distribuidora; (iii) revogar o art. 10 da Resolução Homologatória nº 1.826, de 25 de
novembro de 2014; (iv) estabelecer que a efetivação do reembolso pela CCC, de que
trata o item "i", deverá aguardar o resultado final das fiscalizações análogas realizadas
nas distribuidoras Amazonas Distribuidora de Energia - AMD, Eletroacre, Ceron e Boa
Vista Energia, relativas aos períodos de julho de 2009 a junho de 2016 e de julho de
2016 a abril de 2017; e (v) registrar que os pleitos apresentados pela Ceron quanto ao
reconhecimento, pela CCC, dos custos financeiros dos Contratos de Confissão de Dívidas
- CCDs e quanto ao reembolso da energia garantida e consumo específico dos contratos
Guascor e Rovema serão analisados somente no âmbito do Processo nº
48500.002674/2018-71.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 702, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do processo nº 48500.004727/2018-99, decide: aplicar à Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco - Chesf, CNPJ nº 33.541.368/0001-16, a penalidade de suspensão
temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, bem como
de impedimento de contratar com a ANEEL, por vinte e quatro meses, contados da
recomendação, por parte da ANEEL ao MME, da declaração de caducidade dos Contratos
de Concessão nº 005/2007-ANEEL, nº 018/2011-ANEEL, nº 019/2011-ANEEL e nº 015/2012-
ANEEL, caracterizada pela emissão do Despacho nº 4.279, de 19 de dezembro de 2017.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 704, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.000024/2017-19, decide: aprovar os resultados da fiscalização
e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela Conta de Consumo de
Combustíveis - CCC à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, no período de 30 de
julho de 2009 a 30 de abril de 2017, no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pelo
fundo da Conta de Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolados - CCC à CEA em R$
181.904.528,89 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e
vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), a preços de outubro de 2019, valor que deve
considerado no orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE de 2021, para
fins de pagamento pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, a partir de
janeiro de 2021, em doze parcelas mensais, com atualização pelo IPCA até a data do
pagamento.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

DESPACHO Nº 732, DE 10 DE MARÇO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que
consta do Processo nº 48500.003242/2018-88, decide: (i) aprovar os resultados da
fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da Conta de Consumo de
Combustíveis - CCC, gerida pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, pagos à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., no período de julho de 2016 a abril de 2017, no
sentido de fixar o valor a ser ressarcido pela Amazonas Distribuidora de Energia - AmD ao
fundo da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolados - CCC em R$
2.061.360.021,40 (dois bilhões, sessenta e um milhões, trezentos e sessenta mil, vinte e
um reais e quarenta centavos), a preços de março de 2019; (ii) Estabelecer que a
efetivação do ressarcimento deverá aguardar o resultado final das fiscalizações análogas
realizadas nas distribuidoras Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia, relativas aos períodos
de julho de 2009 a junho de 2016 e de julho de 2016 a abril de 2017.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

SECRETARIA EXECUTIVA DE LEILÕES
DESPACHO Nº 738, DE 12 DE MARÇO DE 2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 6.012, de
17 de setembro de 2019, considerando o que consta do Processo nº 48500.001756/2019-
80, decide pela habilitação das seguintes proponentes vencedoras do Leilão de Geração nº
04/2019-ANEEL (A-6 de 2019), sem prejuízo da análise dos documentos de habilitação das
demais vencedoras do certame:

. Tipo Empreendimento Proponente Vencedora CNPJ

. 1 PCH Jesuíta Jesuíta Energia S.A. 08.918.031/0001-38

. 2 PCH Cobre KM 19 Rio do Cobre Energia Ltda. 09.337.839/0001-94

. 3 PCH Linha Rica Ibicaré Hidrelétrica Ltda. 14.606.744/0001-69

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES
DE GERAÇÃO

DESPACHO Nº 153, DE 12 DE MARÇO DE 2020

Processo n° 48500.001746/2006-59. Interessada: Empresa de Pesquisa Energética - EPE.
Decisão: (i) revogar o Despacho n° 2.657/2006 que conferiu o registro para a elaboração
dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Trombetas, integrante da sub-bacia 16, no
estado do Pará, em razão da não entrega dos estudos, nos termos do art. 5°, inciso I, da
Resolução Normativa n° 672/2015. A íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-
se disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHO Nº 752, DE 12 DE MARÇO DE 2020

Processos: Descritos no Anexo I. Interessados: Agentes do Setor Elétrico. Objeto:
registrar, especificamente para fins de habilitação no Leilão de Energia Nova "A-4" de
2020 (LEN A-4/2020), os empreendimentos de solar fotovoltaica relacionados e
qualificados no ANEXO I deste dispositivo, observadas as condições dispostas na íntegra
deste Despacho, disponível nos autos e no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



