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Nota Técnica n• 18/2017-SEL-SRM-SRG-SGT-SCG-SFF/ANEEL 

I· DO OBJETIVO 

Em 31 de julho de 2017. 

Processo: 48500.001997/2017-67 

Assunto: Análise das contribuições da 
Audiência Pública n• 26/2016, que subsidia a 
aprovação do Edital e Anexos do Leilão de 
Geração n• 1/2017, destinado à outorga de 
concessõ.és .de Usinas Hidrelétricas - UHE de 
2017, com a consequente alocação em Cotas de 
Garantia Física de Energia e de Potência, nos 
termos das Portarias do Ministério de Minas e 
Energia- MME n• 123/2013 e n• 133/2017. 

1. Analisar as contribuições recebidas durante a Audiência Pública (AP) n• 26/2017 - ANEEL, 
instituída com a finalidade de colher subsidias para a aprovação do Edital e Anexos do Leilão de Geração 
n• 1/2017, destinado à outorga de concessões de Usinas Hidrelétricas - UHE de 2017, com a 
consequente alocação em Cotas de Garantia Física de Energia e de Potência, nos termos das Portarias 
do Ministério de Minas e Energia- MME n• 123/2013 e n• 133/2017. 

11 • DOS FATOS 

2. A Lei n• 12.783, de 11 de janeiro de 2013, pemnitiu a prorrogação, a critério do Poder 
Concedente, entre outras, das concessões de geração hidrelétrica no regime de cotas de garantia física 
de energia e potência, e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade ~ 
leilão ou concorrência. ~ 

3. Por meio da Portaria n. 123, de 17 de abril de 2013, o MME estabeleceu diretrizes gerais a . 
serem observadas pela ANEEL na elaboração dos editais e respectivos anexos dos leilões de concessões ~. 
de usinas hidrelétricas de que trata o art. a• da Lei n. 12.783/2013, incluindo os contratos de concessãon·'\V\ 
contratos de cotas de garantia física de energia e de potência. ~ 

a;) • A Nota Técnica é um documento emitido pelas U. nidades Organizacionai e ~ 
~ __ 'ANEEL--..._ destina-se a subsidiar as decisões da Agência. \/ • .... 'ti.. .4 · 
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4. Em 4 de abril de 2017, por meio da Portaria no 133, alterada pela Portaria MME n° 191, de 
12 de maio de 2017, o MME incumbiu a ANEEL de realizar leilão para contratação de concessões de 
usinas hidrelétricas e consequente alocação em cotas de suas garantias físicas de energia e de potência, 
composto por 2 lotes, totalizando 4 UHEs (São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande). Referidas 
concessões foram incluídas no Programa de Parcerias de Investimentos - PPI e qualificadas como 
prioridade nacional no setor de energia, nos termos do Decreto n° 8.893, de 1° de novembro de 2016. 

5. A Portaria MME no 178, de 3 de maio de 2017, alterou os valores das garantias físicas das 
UHEs São Simão, Jaguara, Volta Grande e Miranda. 

6. Em 17 de maio de 2017, publicou-se a Resolução n° 12 do Conselho Nacional de Política 
Energética - CNPE, mediante a qual foram estabelecidos os parâmetros técnicos e econômicos da 
licitação em comento. 

7. A Nota Técnica n° 135/2017-SGT/ANEEL, de 17 de maio de 2017, apresentou os cálculos 
do Custo de Gestão dos Ativos de Geração (GAG) e do Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO) das 
usinas constantes do Leilão no 01/2017. 

8. Na 1ª Reunião Pública Extraordinária de 2017, realizada em 18 de maio de 2017, a 
Diretoria Colegiada da ANEEL determinou a instauração da Audiência Pública 26/2017, exclusivamente 
por intercâmbio documental, no período de 19 de maio a 18 de junho de 2017, visando colher subsídios e 
informações, para aprimorar a minuta do Edital e os respectivos Anexos do Leilão n° 1/2017-ANEEL. 

111 - DA ANÁLISE 

111.1 Principais informações sobre o Leilão n° 01/2017 -ANEEL 

9. O Edital do Leilão de Geração n° 1/2017 e seus Anexos, ora submetidos à apreciação da 
Diretoria da ANEEL, foram elaborados de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas Portarias MME nº 
123, de 2013, e n° 133, de 2017, e Resolução CNPE n° 12, de 2017. 

10. Constitui objeto deste Leilão a outorga de concessão das Usinas Hidrelétricas integrantes 
dos Lotes A e 8, discriminados no Quadro 1 a seguir, mediante a contratação de serviço de geração de 
energia elétrica, sob o regime de que trata a Lei no 12.783/2013, com a redação dada pela Lei n° 
13.203/2015, pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de vigência do respectivo Contrato de . 

Concessão. ~ ~ 

\ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizac;wis e 
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Quadro 1 -Lotes de Usinas com concessões a serem contratadas 

A São Simão 1.710,00 1.202,71 111112015 Paranaíba GOIMG 

81 Jaguara 424,00 341,01 281812013 Grande MGISP 

B 82 Miranda 408,00 198,21 2311212016 Araguari MG 

83 Volta Grande 380,00 230,61 2310212017 Grande MGISP 

Total Geral 2.922 1.972,5 

11. Registra-se que o Lote B foi dividido em 3 Sublotes, no intuito de ampliar a competição, 
sendo estabelecido procedimento específico de leilão combinatório, no qual poderá haver competição 
cruzada entre o Lote e os Sublotes, como já praticado em alguns leilões de concessões de transmissão 
realizados na 83 e também no Leilão de Geração n° 12/2015 de usinas hidrelétricas não prorrogadas. 

12. Será declarada vencedora do Leilão a proponente que ofertar o maior valor de Bonificação 
pela Outorga, respeitado o valor mínimo para cada usina, sendo fixo o valor do Custo de Gestão dos 
Ativos - GAG. 

13. Na parcela da garantia física destinada ao ACR, estabelecida em 70% da garantia física, a 
vencedora do leilão, por Lote, será remunerada em regime de cotas de garantia física de energia e de 
potência da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) por meio de Receita Anual de Geração - RAG, expressa em 
Reais/ano, homologada pela ANEEL, com pagamento em parcelas duodecimais, sujeita a ajustes por 
indisponibilidade ou desempenho da geração. 

14. A RAG será composta do Custo de Gestão dos Ativos de Geração- GAG e da parcela de 
Retomo da Bonificação pela Outorga - RBO, além dos encargos e tributos, inclusive os encargos de 
conexão e uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição de responsabilidade da concessionária. 

15. Registre-se que, tal como feito para o Leilão de Geração n° 12/2015, de que resultou a 
contratação de concessões de 29 usinas hidrelétricas em regime de cotas, a ANEEL considerou, na 
fixação do GAG, além dos custos regulatórios de operação, manutenção, administração, remuneração e 
amortização da Usina Hidrelétrica, os investimentos em melhorias durante o prazo da respectiva 
concessão, cuja metodologia de cálculo está disposta na Nota Técnica n° 105/2015-SRG/ANEEL, de 

24Rl912015. 6 ~ 
-#) 

1 Considerando os valores estabelecidos na Portaria MME n' 178, de 03/05/2017, válidos a partir de 01/01/2018. f 2!i) ' A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organiz~· nais e 
---:-__ 'ANEEL-_ destina-se a subsidiar as decisões da Agência. V 
·---'-"'- ~ ~Jlh ~ ~ 
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16. No Quadro 2, adiante, estão discriminados os valores de GAG, RBO e de Bonificação pela 
Outorga Mínimo, calculados a partir dos parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo CNPE na 
Resolução n° 12/20172: 

ua ro - a ores Q d 2 V I a e a or m1mo a om 1cacao pe a u orQa d RAG V I M' . d B 'f I O t 
Parcela i:le ·- --·--- -· 

Custo de Gestão dos Ativos de Geração-
GAG (R$1ano)' Retomo da Valor Mínimo 

Lote Sublote Usina Bonificação Receita Total da Bonificação . 
Hidrelétrica GAG pela (R$) pela Outorga 

I 
GAGO&M' Melhorias• GAG Total' Concessão- (R$) 

_RBO (R$/ano)4 
- --' 

A A1 Sao Simão 103.491.188,64 132.040.897,89 235.532.086,53 796.629.337,25 1.032.161.423,78 6.740.946.603,49 

81 Jaguara 38.657.000,40 49.321.155,84 87.978.156,24 233.164.542,45 321.142.698,69 1.911.252.009,47 

8 82 Miranda 31.268.614,16 39.894.564,39 71.163.178,55 142.666.456,61 213.829.635,17 1.110.880.200,23 

83 Volt<~ Grande 32.167.405,07 51.301.626,54 83.469.031,60 169.570.280,19 253.039.311,79 1.292.477.165,35 

Total Lote B 102.093.019,63 140.517.346,77 242.610.366,39 545.401.279,25 788.011.645,65 4.314.609.375,05 

TOTAL GERAL 205.584.208,27 272.558.244,66 478.142.452,93 1.342.030.616,50 1.820.173.069,43 11.055.555.978,54 

'Referenc1a de Preços: 1' de ma1o de 2017 

17. É importante salientar que tanto o GAG quanto o RBO serão aplicados proporcionalmente 
no ACR quanto à garantia física alocada para venda de energia nesse Ambiente de Contratação. Logo, o 
valor final de GAG e RBO apôs lances no leilão, serão tais que, ao término do período de transição ou, na 
sua inexistência, da assinatura do contrato de concessão, serão reduzidos a 70%, bem como os custos de 
transporte (Encargos de Uso e Conexão), para repasse nas tarifas dos consumidores cativos (ACR). 

111.2. Análise das contribuições apresentadas na Audiência Pública n° 26/2017 

18. Apresenta-se no Quadro 3 o balanço das contribuições recebidas no âmbito da Audiência 
Pública n° 26/2017, registrando-se que, do total de 120 sugestões, oferecidas por 13 instituições, foram 
aproveitadas 31 (total ou parcialmente): 

Qd3A'I'd ua ro - na 1se 'b . h d as contn uJçoes encamm a as na A d.. . P'bl' 26/2017 u 1enc1a u IC8 

Edital Contrato de Concessão Total 
AgenteiEntidade Aceita Aceita Não Aceita Aceita Não 

Parcialmente aceita Parcialmente Aceita 
COPEL - - - - - 2 2 
FURNAS - - - 2 2 8 12 
CEMIG - - 1 - - - 1 
CPFL 1 2 4 1 - - 8 
APINE - - 6 - - 5 11 

2 Além dos valores mínimos de Bonificação pela Outorga das Usinas Hidrelétricas objeto do Leilão das concessões de geração( 
de energia elétrica de 2017, a Resolução CNPE n. 12/2017 estabeleceu, entre outros parâmetros, a 'remuneração do retomo 
dos valores mínimos de bonificação pela outorga pelo custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Capital Cost -
WACC), à taxa de 8,08% (oito inteiros e oito centésimos por cento}, real ao ano, deduzidos os tributos". , f . 
3 Consideram o percentual de 100% destinado ao ACR. 1 

'? • A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e 
-----zl.JANEEL--.... destina-se a subsidiar as decisões da Agência. \t-1 "''"' """'""""" """" \ ~ ~ ~ í 
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Edital Contrato de Concessão Total 
Agente/Entidade 

Aceita 
Aceita Não 

Aceita 
Aceita Não 

Parcialmente aceita Parcialmente Aceita 
Banco Sanlander - - 1 - - 1 2 
ENEL GREEN POWER - - 7 - - 6 13 
ENGIE 1 2 9 2 4 18 
BROOKFIELD 3 1 1 1 3 9 
AraO, Nishi & UVeda Advoaados - 2 4 2 1 15 24 
IEP- Instituto de Engenharia do - 1 - - - - 1 Paraná 
CCEE 1 1 - - - - 2 
BTG Pactuai 1 3 8 1 4 17 
Total Geral 7 11 41 7 6 48 120 

19. As contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no Relatório de 
Análise de Contribuições anexo a esta Nota Técnica. 

20. Destacam-se a seguir as sugestões de aprimoramento aceitas, que propiciam mudanças 
conceituais no modelo de edital submetido à Audiência Pública. 

21. Inicialmente, destaca-se o ajuste realizado na redação do "caput" da Cláusula Sexta do 
Contrato de Concessão de forma a esclarecer que o montante necessário à cobertura das despesas com 
PIS/PASEP e COFINS será acrescido na liquidação financeira, a ser operacionalizada pela CCEE, na 
proporção da garantia física alocada ao regime de cotas. 

22. No mesmo sentido, foi realizado ajuste na redação da Cláusula Décima-Quinta do 
Contrato de Concessão e suas Subcláusulas, para estabelecer que, no advento do termo final da outorga, 
não caberá indenização relativa aos investimentos em melhorias, sendo que, nas demais hipóteses de 
extinção da concessão (ex.: encampação, caducidade, etc.) e nos casos de ampliação da UHE há 
previsão de indenização por bens reversíveis ainda não depreciados e/ou amortizados. 

23. Outra contribuição aceita refere-se à retirada de dispositivo do Contrato que previa a 
suspensão do pagamento do GAG, na hipótese de suspensão (total ou oparcial) da situação operacional 
da usina. Propõe-se que esse tipo de situação seja tratada em regulamento específico, de forma a conferir 
tratamento único a todas as Concessionárias em regime de cotas. 

24. Especificamente em relação o corpo do Edital, destaca-se a aceitação de contribuição que 
abre a possibilidade de Fundo de Participação em Investimentos - FIP participar no Leilão como 
proponente isolada, sem estar obrigatoriamente vinculado a consórcio, como fora exigido em outros 
leilões. Neste caso, porém, é obrigatória a constituição de Sociedade de Propósito Específico- SPE para 
contratar a concessão Admitiu-se, ainda, que a qualificação técnica possa ser atendida por empresa (J 
Subcontratada pela Proponente, como praticado nos leilões de concessão de transmissão. ilL- 6 
~ • A Nota Técn1ca é um documento em1tido pelas Unida~es O anizacionais e 1J 
~'ANEEL- destina-se a subsidiar as decisões da Agência r 
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25. Em face de contribuição especifica, foi ajustada a redação do Edital e do Contrato de 
Concessão, de modo a deixar claro que, após o inicio da contagem do prazo da concessão, os valores do 
GAG e RBO serão reduzidos em 30%, momento em que a Concessionária poderá comercializar 30% da 
garantia fisica da respectiva usina no ambiente livre. 

26. Relativamente às contribuições não aceitas, registre-se a proposta de algumas entidades 
de se promover previamente à licitação a reversão dos bens vinculados à concessão, com posterior 
celebração de contrato de cessão de uso com a nova concessionária. 

27. O art. a• da Lei n• 12.783/2013 dispõe que as licitações de concessões de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas poderão ser realizadas sem a 
reversão prévia dos bens vinculados. Nesse sentido, os Editais dos Leilões de contratação de concessões 
de UHEs, realizados em 2014 (Usina Três lnnãos) e de 2015 (29 Usinas Hidrelétricas), adotara essa 
regra, sem, no entanto, disciplinar o procedimento de transferência dos bens reversiveis, do antigo para o 
novo concessionário. 

28. Para suprir essa lacuna, foi inserida subcláusula na Cláusula Terceira do Contrato de 
Concessão, estabelecendo que a transferência dos bens vinculados à concessão deverá ser feita 
diretamente da concessionária anterior para a nova concessionária, assumindo esta todos os direitos e 
deveres decorrentes, inclusive o pagamento de tributos relativos à transferência. Já no inciso XXIV da 
Cláusula Décima do Contrato, incluiu-se expressa obrigação da nova concessionária promover a referida 
transferência de bens. 

29. Diversas propostas foram apresentadas no sentido de alterar diretrizes e/ou parâmetros 
estabelecidos pelo Poder Concedente, a exemplo da conformação dos lotes e do prazo para o pagamento 
da bonificação da outorga, cujo eventual aproveitamento no âmbito da AP restou prejudicado em razão da 
falta de competência legal desta Agência para tratar dessas questões. 

IV· DO FUNDAMENTO LEGAL 

30. Os argumentos expressos nesta Nota Técnica estão fundamentados nos seguintes 
instrumentos legais e regulatórios: 

a) Lei n• 9.427, de 26 de dezembro de1996; 
b) Lei n• 12.783, de 11 de janeiro de 2013; 
c) Decreto n• 7.805, de 14 de setembro de 2012; 
d) Decreto n• 7.850, de 30 de novembro de 2012; 

e) Lei n• 12 203, de 8 de dezembro de 2015; i "''U (1 
n Portaria MME n• 123, de 14 de junho de 2013; .,;r '\__ 
g) Portaria MME n• 133, de 4 de abnl de 2017; 

':o • A Nota Técmca é um documento emrtr & elas Unrdades Organizacionais e \..r!;s-
-;t\JANEEL-. destina-se a subsidiar as decisões da Agência. T 
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h} Resolução CNPE n° 12, de 12 de maio de 2017. 

V · DA CONCLUSÃO 

31. A análise das contribuições enviadas no decorrer da AP n° 26/2017, relativas ao texto do 
Edital e Anexos, está consolidada no Relatório de Análise de Contribuições, o qual segue como anexo 
desta Nota Técnica. 

32. Em face do exposto, a minuta do Edital do Leilão de Geração n° 1/2017, e seus Anexos, 
destinado à outorga de concessões de Usinas Hidrelétricas- UHE de 2017, encontra-se em condições de 
ser submetida à apreciação da Diretoria da ANEEL. 

VI · DA RECOMENDAÇÃO 

33. Recomenda-se encaminhar o Processo para deliberação da Diretoria da ANEEL. 

nb>.- tuo~ 
IGOR iÃRRA CAMINHA 

Especialista em Regulação/SEL 

~WA'Wik-F-EfREiiA ~m-
Especialista em Regulação/SRM 

7\ 6 ....__J'~NIS PEREfjJ NUZZI 
Especialista em Reg~ação/SG 

Am&~~NTOS 
Especialista em Regulação/SCG 

ANDRE LiO NEVES 
Especialista em Regulação/SGT 

Especialista em Regulação/SFF 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e 
destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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De acordo: 

~ 
ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA 

Gerente Executivo da Secretaria Executiva de 
Leilões 

cL.~Ld 
CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA 

Superintendente de Regulação dos Serviços de 
Geração 

HÊLVIO @EFIRA 
Superintendente de ~ss:s e Autorizações 

de Geração 

,/~~~ 
JÚ SAR ERRAZ 

Super te de e / o Econômica e 
Estudos do Mercado 

8()rJ\f+. k 
DAVI ANTUNES LIMA 

Superintendente de Gestão Tarifária 

---L: o { v-S-. <::). ~ 
TICIANA F'REIT AS DE SOUSA 

Superintendente Fiscalização Econômica e 
Financeira 

---Zf>ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e 

destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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RAC- RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA N" 26/2017 

ANÁLISE DESTINADA Á OBTER SUBSÍDIOS PARA O APRIMORAMENTO DA MINUTA DO EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS DO LEILÃO N" 
01/2017, DESTINADO À OUTORGA DE CONCESSÕES DE USINAS HIDRELÉTRICAS· UHE DE 2017, COM A CONSEQUENTE ALOCAÇÃO EM 
COTAS DE GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA E DE POTÊNCIA, NOS TERMOS DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA· MME 

N" 123/2013 E N" 133/2017 
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1. 

Entidade 

COMPANHIA 
PARANAENS 

E DE 
ENERGIA

COPEL 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

ANEEL 
AGtNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELtTRICA 

RELATÓRIO DE AN LISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDI~NCIA PÚBLICA N° 26/2017 

Proposta 

CLAUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO (RAG) 
( ... ) 
Subcláusula Décima Quinta - Caso haja suspensão da situação 
operacional nos termos da Resolução Normativa ANEEL n° 583, 
de 22 de outubro de 2013, ou regulamento superveniente, o 
pagamento do GAG e do GAGAmpl será suspenso, durante esse 
periodo, na proporção da potência instalada afetada pela 
suspensão, excetuando-se a parcela referente aos custos 
associados à investimentos em melhorias, administração, 
remuneração, amortização, dentre outros não associados a 
operação e manutenção da usina. 

Justificativa 

A suspensão de toda a parcela da GAG não é correta visto 
que parte desse valor refere-se a custos diversos daqueles 
associados à operação e manutenção da usina, que devem 
ser mantidos nas hipóteses de suspensão da operação 
comercial. 

Vide itens 27 a 29 do voto do processo 48500.000315/2015-37-
DSP 1817/2016. 

- ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita Parcialmente 

A subcláusula foi 
suprimida. O tema vai 
ser tratado em 
regulamento especifico. 

2 
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Entidade 

COMPANHIA 
PARANAENS 

Documento questionado 

2. E DE 
Contrato de Concessão 

3. 

ENERGIA
COPEL 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELETRICAS 

SA 

Contrato de Concessão 

Proposta 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DIREITOS E 
PRERROGATIVAS DA CONCESSIONÁRIA 

Inclusão: 
Subcláusula Nona - A Concessionária sujeita a indenização 
nos tem1os do art. 15 da Lei 12.783/2013, poderá requerer 
da ANEEL a renúncia dos valores não amortizados e não 
depreciados, dos bens reversíveis da Usina Hidrelétrica na 
hipótese da não aplicação do redutor sobre a parcela de 
investimentos em Melhorias. 

Justificativa 

Proposta realizada pela NT 037/2017-SRG/SCG. Não 
aplicação do redutor à GAGMelhorias desde que o 
concessionário renunciasse ao montante que seria 
indenizado nos termos da Resolução n° 596/2013, visando à 
aplicação de forma imediata e facultativa. 

(APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE ARREMATE DA 
USINA PELO ANTIGO CONCESSIONÁRIO). 

CLAUSULA PRIMEIRA- DEFINIÇÕES 
( ... ) 

I AMPLIAÇAO eempFeeaàe a iastalao;;ãe, substituio;;ãe 
" '· _, - ~. ~ -

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não Aceita 

Os casos previstos na 
Nota Técnica n° 
37/2017-
SRG/SCG/ANEEL não 
se aplicam às usinas 
licitadas. 
Adicionalmente, a 
inclusão dessa sugestão 
criaria condição 
diferenciada para a 
antiga concessionária em 
relação aos demais 
participantes. 

A redação colocada no 
Contrato de Concessão é 
a mesma contida no 
Submódulo 12.4 do 
Proret, não sendo 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E:IANEEL 
AG{NC/A NACIONAl Df ENfRG/A ELiTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

E1dstente ou a aàef1uavão àessa Instalação, visanào aHmento 
àa eapaeiàade àe geração, eoHforme regulameHto. 

I - AMPLIAÇÃO - caracteriza-se como o aumento de 
potência instalada para o atendimento do aproveitamento 
ótimo, com acréscimo de unidade geradora; 

11 - MELHORIA - compreende a instalação, substituição ou 
reforma de equipamento em instalação de geração existente, ou a 
adequação dessa Instalação, visando manter a prestação de 
serviço adequado de geração de energia elétrica, e a 
repotenciação de unidades geradoras existentes que implique na 
redefinição da potência originalmente projetada, conforme 
disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
regulamentação especifica; 

Justificativa 

Por ocasião da Audiência Pública n° 031/2014, que regulamentou 
a Resolução Normativa n° 642/2014, foi sugerida a mesma 
alteração de redação que agora ratificamos, a fim de adequar a 
definição de Ampliação ao disposto no parágrafo 50, da Nota 
Técnica n° 032/2014-SRG-SRE/ANEEL, de 16/06/2014. À época, 
esta Agência entendeu que não era recomendável a alteração de 
redação, "sem revisão contratual, de modo a evitar possiveis 
questionamentos, quanto à sua aplicação e legalidade." (Nota 
Técnica n° 078/2014-SRG-SRE/ANEEL, de 12/12/2104). 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

conveniente colocar 
definições distintas para 
wn mesmo tópico entre o 
Proret e o Contrato de 
Concessão. 

---?f)ANEEL .__ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

~C[~CI~ NACIONAl 0( (~aGI• fltr~rCA 
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E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA EL!TRICA 

-· - . --- .. - . . - .. 
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

Entendemos ser possível, legal e adequado proceder à mudança 
de redação ora pleiteada, para conferir definições adequadas aos 
termos AMPLIAÇÃO e MELHORIA no Contrato de Concessão. 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DO CONTRA TO A redação da cláusula 
será ajustada, com 

Subehíusula QuaFta A 
:t"'i: GeneJ<ãe Ela(sj tlsina(sj algumas modificações 

HiEifelétfiea(sj ae Sistema hilefligaEie l>laeiena! Sll>l se Elá em relação a redação 
eenfufme Anene 2 Eleste Gentmte. sugerida. 

FURNAS Subcláusula Quarta - As instalações de transmissão de 
CENTRAIS interesse restrito relacionadas Anexo 02 são Aceita Parcialmente 

4. Contrato de Concessão no 
ELETRICAS consideradas partes integrantes das respectivas Concessões 

S.A. de Geração de Energia Elétrica de que trata esse contrato. 

Justificativa 

É necessário esclarecer que as instalações de transmissão de 
interesse restrito fazem parte da Concessão. 

CLAUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE A redação da cláusula 
FURNAS GERAÇÃO (RAG) sexta será ajustada de 

5. CENTRAIS 
Contrato de Concessão Aceita Parcialmente forma a deixar mais claro 

ELETRICAS Exclusivamente na parcela da Garantia Física de Energia e que o montante 
S.A. de Potência ao Regime de COTAS, a Concessionária será necessário à cobertura 

remunerada por mew de RECEITA ANUAL DE das despesas com as 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AGtNCIA NACIONAL Of [NfRGIA E!t7RICA 

.. .. 

ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
. ~- - - .. 

GERAÇÃO - RAG, homologada pela ANEEL, por Usina contribuições sociais ao 
Hidrelétrica, a ser paga em parcelas duodecimais, sujeita a PIS e ao PASEP e com a 
ajustes em decorrência do Padrão de Qualidade do Serviço COFINS será acrescido 
de Geração Prestado, e e*ehúàa às msntaHie neeessáris à na liquidação financeira, 
eseeftem àas àespesas esm as GsntFieei~ães Seeiais as a ser operacionalizada 
Prsgrama àe lntegra~Jãe Sseial PIS e ae PFSgFaHla àe pela CCEE. 
Fef!l'la~ãe às Patrimânie às Sep,•iàer Púeliee PASEP, e 
esm a Gentrielú~Jãe Seeial para e FinaHeiamente da 
SegeFiàaàe Sseial GOFI}>lS. 

Além da RAG, haverá uma parcela de remuneração referente à 
cobertura das despesas com as Contribuições Sociais ao 
Programa de Integração Social - PIS e ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, e com a Contribuição 
Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e 
outra parcela referente à Compensação Financeira pelo Uso dos 
Recursos Hídricos (CFURH) pela geração verificada, conforme as 
Regras de Comercialização. 

Justificativa 

A redação proposta deixa mais claro que haverá parcelas 
adicionais para a cobertura destas contribuições e 
compensações. 

Importante citar também que além da RAG o gerador cotista 
recebe a parcela referente à CFURH e ao PIS/COFINS. 

--A)ANEEL--. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AGfNCI~ /t~CIONAI Df [NfHGIA f!tr~ICA 
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E~ANEEL 
AG(NCIA NACIONAL DE ENERGIA fLtTRICA 

~ 

ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

CLAUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE Não se verifica 
GERAÇÃO (RAG) necessidade de se 

especificar no Contrato 
Subsláusula Primeira A RAG será eem~esta Subsláu5üla as parcelas que 
Primeira A RAG será eem~esta 9a ~areela asseeia9a ae Guste integraram o cálculo da 
9e Gestãe 9es Atives 9e Gera9ãe GAG, ~~~e iRGIIli es GAG. 
iR•<estimeRtes em Ml:õb~GRIAS 9uraRte e ~ra~e 9a(s) A NT no 135/2017-
GeReessãe(êes), ebtiàa R a lieita9ãe, bem eeme 9a ~areela SGT/ANEEL 
asseeiaàa aes Gusles 9a Gestãe àes Atives 9e Gera9ãe especificou essas 

FURNAS àeeerreRtes 9e ,A,MflbiA(i:GI:OS, 9es i:õRGaf§es àe GeRexãe, àes parcelas. 

6. CENTRAIS 
Contrato de Concessão 

EAGaf§eS 9e Yse 9es Sistemas 9e +raRsmissãe eu 9e Não Aceita 
ELETRICAS Qistribuiyãe 9e res~eRsabili9aàe àa GeReessieRária, àa ~areela 

S.A. 9e Ajuste ~ela IR9is~eRibili9a9e e àe eulms eRearges vigeRies. 

Subcláusula Primeira . A RAG será composta da parcela 
associada ao Custo de Gestão dos Ativos de Geração - GAG, 
bem como da parcela associada aos Custos da Gestão dos Ativos 
de Geração decorrentes de AMPLIAÇÕES, dos Encargos de 
Conexão, dos Encargos de Uso dos Sistemas de Transmissão ou 
de Distribuição de responsabilidade da Concessionária, da 
parcela de Ajuste pela Indisponibilidade e de outros encargos 
vigentes . .. 

-?f>ANEEL .__ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina~se a subsidiar as decisões da Agência. 

ACliiC!A HAC/0/IAl 0( (Nr~CIA fltWCA 
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# 

E:tANEEL 
AGlftCIA NACIONAL DE [NCRGIA fl{TR/CA 

Entidade Documento questionado Proposta 

O GAG, por sua vez, é composta de: 
- parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de Geração -
GAGo&M, que contempla o Custo de Operação e Manutenção 
(COM) e a remuneração dos serviços de Operação e 
Manutenção, que é de 10% do Custo de Operação e Manutenção 
(COM); 
- 5% do GAGo&M para remuneração de investimentos em bens 
não reversíveis (BNR), observado o limite mínimo vigente; 
- parcela referente ao valor regulatório para os investimentos em 
MELHORIAS (GAGMelhonas) durante o prazo da(s) 
Concessão(ões). 

Justificativa 

A proposta é esclarecer como é composta a RAG e o GAG. 

A proposta é esclarecer que a GAGo&M contempla uma taxa de 
lucro de 10% sobre o Custo de Operação e Manutenção, cuja 
proposta foi feita pela EPE, por meio da Nota Técnica DEA/DEE 
01/12, o que foi acatado pelo MME quando da publicação da 
Portaria n• 580/2012. 

A proposta é esclarecer a inclusão de 5% da GAGo&M referentes a 
bens não reversíveis, tal como no Edital do Leilão 12/2015. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

---íf>ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AGlWCIA ii'ACia/I'AI Df {/lUCIA [t(lltCA 
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# 

7. 

E~ANEEL 
AGCNCIA NACIONAL 0[ [N[RGIA fLiTRICA 

Entidade 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELETRICAS 

SA 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

CLAUSULA SEXTA 
GERAÇÃO (RAG) 

Proposta 

RECEITA ANUAL DE 

Subcláusula Segunda - A RAG será reajustada anualmente pela 
nodiaprimeirodejulho,observado o prazo mínimo legal de 12 (doze) meses 
da data de realização da sessão pública da licitação da(s) concessão(ões) 
para as Parcelas de GAGo&M, RBO, GAGMelhorias, COM, BN R e, 
caso existente, de GAGAmpl, conforme Equação abaixo: 

RAGt = (GAGt-1 + RBOt-1 GAGAmplt-1 ) x (IVIt-1) + EUt + 
ECt + OEt ± Ajlt +TFSEE + P&D/PEE ±Demais Ajustes 

Onde: 
RAGt: Receita Anual de Geração (R$/ano); 
GAG,-1: Parcela associada ao Custo da Gestão dos Ativos de 
Geração, incluindo os investimentos em MELHORIAS a 
serem executadas ao longo da Concessão de Geração e os 
Custos Socioambientais, que será apurado confom1e a 
seguinte equação (R$/ ano): 

GAG,_,= (GAGo&Mt-1 + BNR,_, + GAGMel~odasH) 
GAGo&M t-f Parcela associada ao Custo da Gestão dos 
Ativos de Geração, necessários à operação e manutenção da 
usina, que deverá considerar o acréscimo do COM em função 
de eventual realização de melhoria com aumento de 
potência; 
BNR,-t: 5% do GAGo&M para remuneração de investimentos 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não se mostra razoável 
listar todos os encargos 
incidentes, tal como 
sugestão, afinal ao longo 
da outorga (30 anos) é 
possível a criação de 
outros encargos ou a 
extinção de algum deles. 
Ademais, tais custos são 
repassados às 
distribuidoras cotistas, 
conforme legislação 
aplicável. 
Registre-se, também, que 
a redação proposta é 
abrangente a ponto de 
incluir possíveis custos 
ineficientes a serem 
pleiteados pela 
Concessionária. 

__;r)ANEEL -.._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

Aat~CIA NACiO!U! 0{ (~C~GIA ílli~ICA 
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# 

E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAl 0[ ENERGIA E!tTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

em bens não reversíveis, observado o limite mínimo vigente; 
GAGMelhoriast-1: valor regulatório para os investimentos em 
MELHORIAS; 

RBOt.f Retorno da Bonficação pela Outorga da Concessão 
(R$/ano); 

GAGAmplt-1: Parcela associada ao Custo da Gestão dos Ativos 
de Geração decorrentes das AMPLIAÇÕES executadas na(s) 
Usina(s) Hidrelétrica(s), que abrange os custos regulatórios de 
operação, manutenção, administração, remuneração e 
amortização (R$/ano); 
/Vlt-1: Índice de Variação da Inflação que reajustara as Parcelas 
de GAGo&Mt-1, RBOt-1, BNRt-1 GAGMelhonast-1 e GAGAmplt-1 , 
definido a partir da variação anual acumulada do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE, e, na hipótese de sua extinção, o índice que 
vier a sucedê-lo (%); 
EUt: Encargo de Uso do Sistema de Distribuição ou Transmissão 
(R$/ano); 
ECt: Encargo de Conexão de responsabilidade da 
Concessionária (R$/ano); 
OEt: Outros encargos vigentes; 
Ajlt: Parcela de Ajuste pela Indisponibilidade Apurada ou 
pelo Desempenho Apurado (R$/ano), conforme a 
Modalidade de Operação definida pelo ONS, calculada 
considerando o valor da GAG, 1 e de GAGAmol· 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E=IANEEL 
AG(NCIA NACIONAL DE ENERGIA fUTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

TFSEE: Tarifa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica 
alocada ao Regime de Cotas; 
P&DIPEE: Parcela da receita de cotas destinada a conta de 
Pesquisa e Desenvolvimento; 
Demais Ajustes: Demais ajustes pertinentes ao Regime de Cotas 
aprovados pela ANEEL. 

Justificativa 

Foram explicitadas as parcelas componentes do GAG ,_,. 

Com relação ao COM considerar o aumento de potência, ressalta
se que a evolução do Sistema, nos últimos anos, mostra que a 
dificuldade para atendimento à ponta aumentou e tende a 
aumentar ainda mais em função das características dos novos 
empreendimentos que irão compor a oferta do SIN, os quais são 
infiexíveis e intermitentes, ou com reduzidos reservatórios de 
acumulação; 
A contribuição em tela tem por objetivo manter a proposta 
original da ReN 642 2014 que foi oferecer um incentivo 
econômico que permitisse a repotenciação das unidades 
existentes sem a ampliação do número de unidades 
geradoras para os empreendimentos de geração existentes. 
Dessa forma, entende-se ser um retrocesso regulatório não 
manter tal sinalização econômica. 

-
ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

--?f>ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AG{IIC!~ NAt/0~~~ Df [ttfWCIA [ltmCA 
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E:IANEEL 
AGENCIA NACIONAL Of ENERGIA ELÉTRICA 

- -- - - -
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

... ·- -· -· -- - -

CLAUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE A su bcláusula foi 
GERAÇÃO (RAG) suprimida. o tema vai 

ser tratado em 
Subelóusulo Déeimo Quinto Gase fiaj a sHspensâe à a regulamento especifico. 
sitHaljlâe eperaeienal nes teFmes àa ReseiH\'âe :NeFmati'o'B 
ANeeb n° §83, àe :;!:;! àe eHmere àe :;!()13, eH regHiamente 

FURNAS sHpep,•eniente, e pagamente àe GA,G e àe GAGAmpl sem 

CENTRAIS SHspense, àHrante esse períeàe, na preperljlãe àa petêneia 
8. Contrato de Concessão instalaàa afetaàa pela SHspensâe. Aceita 

ELETRICAS 
S.A. 

Justificativa 

A suspensão do pagamento do GAGo&M, GAGMelhonas e do 
GAGAmpr não pode ser efetivada simplesmente pela suspensão da 
situação operacional, sem que sejam analisadas as causas e 
identificadas as respectivas responsabilidades. 

CLAUSULA OITAVA- PADRÕES DE QUALIDADE Entende-se como 
DO SERVIÇO _DE EXPLORAÇÃO DA GERAÇÃO DE obrigação da 
ENERGIA ELETRICA Concessionária sujeitar-

FURNAS ( ... ) se aos regulamentos 

9. CENTRAIS 
Contrato de Concessão Não aceita vigentes e também aos 

ELETRICAS Subelóusulo Yniea ,o, t'J>Ieeb peàerá estaeeleeer ne\•es novos que eventualmente 
SA efitéries, inàieaàeres, féFmHias, parâmetres e paàriies surjam ao longo da 

àefiniàeres à a Q11aliàaàe à e SePo'Í\'9 eenstantes à esta vigência da 
GláHsHia, per meia àe ReseiHijlâe l'leFmativa. concessionária. A 

mesma regra aplica-se às 

.-;(}ANEEL -
~Gl~CIA NACIONAl Dl [NtRGIA fltWCA 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

J 
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E~ANEEL 

# 

10. 

11. 

AG{NCIA NACIONAL DE ENERGIA EL{TRICA 

Entidade 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELETRICAS 

S.A. 

FURNAS 
CENTRAIS 
ELETRICAS 

S.A. 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Contrato de Concessão 

Proposta 

Justificativa 

Propomos a exclusão da Subcláusula Única, uma vez que pode 
vir a gerar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que 
teria que ser revisto, considerando a legislação de regência das 
concessões (Lei n° 8.987/95- artigo 9°, §4°). 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONARIA 
E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DA(S) USINA(S) 
HIDRELÉTRICA(S) 

XI - realizar investimentos necessários para garantir a 
qualidade e atualidade da produção de energia elétrica 
eompreenàenào a moàemiàade Elas téalieas, Elos 
efjUipameHtos, Elas instala~iles e a saa eonserva~ão, bem 
como a melhoria e eJ(pansão; confonne estabelecido nos 
requisitos regulamentares. 

Justificativa 

A obrigação estabelecida possui critérios subjetivos. 
CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇOES DA CONCESSIONARIA 
E CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DA(S) USINA(S) 
HIDRELÉTRICA(S) 

NÃO TEM SUBCLÁUSULA QUINTA NA MINUTA DO LEILÃO 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Aceita 

demais concessionárias 
licitadas ou prorrogadas 
nos termos da Lei n° 
12.783/2013. 

Redação colocada no 
Contrato de Concessão 
mostra-se adequada por 
deixar claro que a 
expressão "garantir a 
qualidade e atualidade da 
produção de energ1a 
elétrica" também 
abarcaria os tópicos 
modernidade das 
técnicas, etc. Não se 
vislumbra o subjetivismo 
alegado. 

Será renumerado da 
subcláusula sexta em 
diante tendo em vista a 
ausência da subcláusula 
quinta. 

-'lf>ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

ACCNCIA NACIONAl Of [NI:~CIA fttrWICA 
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E=IANEEL 
AGINCIA NACIONAL 0[ [N[RGIA ELITRIGA 

-- - . - --ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
. -. - -- --· . ---- .. 

01/2017 

ClÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA • FISCALIZAÇÃO 
Em processo conduzido 
pela ANEEL é 
assegurado o 

Subcláusula Quinta· Ressalvados os contratos associados especificamente à 
contraditório e a ampla 

parcela de garantia física de livre negociação, a ANEEL poderá determinar à defesa, garantindo que 

Concessionária a rescisão de qualquer contrato por ela celebrado, quando 
qualquer decisão esteja 
fundamentada. Esse rito FURNAS veFifiGaF restar comprovado, mediante o devido processo 
afasta subjetividade CENTRAIS administrativo, que dele possam resultar danos à Concessão de a 

12. Contrato de Concessão Não aceita alegada. ELETRICAS que trata este Contrato. 
S.A. 

J ustíficativa 

Propomos a alteração no texto da Subcláusula Quinta a fim de 
conferir segurança jurídica, retirando qualquer subjetividade que 
porventura possa permear a determinação da Agência. 

FURNAS CLAUSULA DECIMA·SEGUNDA • FISCALIZAÇAO Será mantido o termo 

CENTRAIS 
"concessionária", visto 

13. Contrato de Concessão Subcláusula Primeira • A Concessionária estará sujeita à Não aceita Cláusula Décima· ELETRICAS 
que 

SA 
penalidade de multa, aplicada pela ANEEL, no valor máximo, por Terceira da minuta de 
infração incorrida, de até 2% (dois por cento) do valor da RAG da Contrato de Concessão 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA [L{TRICA 

-" - - . ---·. - -
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- "-

Gansessianária usina envolvida na infração, homologada pela faz referência a 
AN EEL, nos últimos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Resolução Aneel no 
Infração. 63/2004, a qual 

determina que os valores 
Justificativa das multas serão 

determinados mediante 
Pretende-se que o limite máximo da atuação discricionária da aplicação de percentual 
AN EEL na f1xação do valor da multa seja com base na RAG da sobre o valor do 
Usina envolvida na infração, de maneira que o cálculo não faturamento das 
considere o RAG total da concessionária. concessionárias. 

Nessa linha, a inclusão em contrato de cláusula que limita a multa 
em dois por cento da RAG da Usina envolvida na infração é 
crucial para o aumento da segurança jurídica do empreendedor. 

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - EXTINÇAO DA(S) A redação foi alterada de 
CONCESSÃO(ÕES) E REVERSÃO DOS BENS E forma a deixar mais clara 
INSTALAÇÕES VINCULADAS a situações que cabem ou 

SubGiáusula Quarta JlaFa eleita e as iAeeAi<açiies tFataeas A as não indenização quando 
FURNAS Su~sláusulas Se§UAGa e +eFseiFa sesta Gláusula, a ~a§affieAta ea 11alaF ee extinta a concessão. 

14. CENTRAIS Contrato de Concessão iA9eAi<açãa eas ~eAs Fe•1eFsí1•eis seFá Feali<aea eR1 saAieFR1ieaee saR1 a Aceita Parcialmente 
ELETRICAS GÍS~aste A aS AaFR1aS setaFiais, Ge~ais Ge fiAalilaGa a ~FaGessa aGR1ÍAÍStFativa e 

S.A. es§ataeas taeas as ~Fa<as e iAslâAsias ee FesuFsa, seAea saAsi9eFa9as 
aR1aFii<a9as, ~aFa eleitas ee iAeeAi<açãa, as iAvesliR1eAtas eR1 MÉbHQRIAS, 
ÍAGe~eAGeAieffieAie ea eata ee ÍAGaF~BFaçãa e esses ~eAS. 

--i!)ANEEL ._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELlTRICA 

# Entidade Documento questionado 

Companhia 
Energética de 

15· Minas Gerais 
-CEMIG 

Edital 

Proposta 

Subcláusula Quarta - Para efeito das indenizações, tratadas 
nas Subcláusulas Segunda e Terceira desta Cláusula, e as relativas 
aos investimentos em AMPLIAÇÃO ou decorrentes da 
extinção da concessão nos casos dos incisos li, IIJ, IV, V e 
VI do caput dessa Cláusula, o pagamento do Valor de 
Indenização dos Bens Reversíveis será realizado em 
conformidade com o disposto nas normas setoriais, depois 
de finalizado o Processo Administrativo e esgotados todos 
os prazos e instâncias de recurso. 

Justificativa 

Entendemos que esta cláusula deverá se adequada para 
proporcionar segurança jurídica quanto às indenizações 
decorrentes da extinção da concessão nos casos dos incisos li, 
111, IV, V e VI do caput dessa Cláusula, e dos investimentos em 
AMPLIAÇÃO. 
Trata a presente Audiência Pública da colheita de subsídios e 
informações adicionais para o aprimoramento da minuta do Edital 
e respectivos Anexos do Leilão n• 1/2017, destinado à outorga de 
concessões de Usinas Hidrelétricas - UHE de 2017, com a 
consequente alocação em Cotas de Garantia Fisica de Energia e 
de Potência, nos termos das Portarias do Ministério de Minas e 
Energia- MME n• 123/2013 e n• 133/2017. 

Inicialmente, convém lembrar que entre as UHE's citadas neste 
I processo estão as de São Simão, Jaguara e Miranda. 

ANEEL ... 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não se trata de 
contribuição ao Edital 
destinado ao seu 
aprimoramento. 

---?f}ANEEL-_ 
'A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA ELÉTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

Especialmente, no que importa a estas UHE's, existem litígios 
instaurados perante o ST J e o STF (MS n° 20432/DF/ST J, Ação 
Cautelar n° 3980/DF/STF, Recurso Ordinário n° 34.203/DF/STF, 
MS n° 21.465/DF/ST J e MS n° 23.042/DF/ST J), com o pleito de 
prorrogação do contrato 07/1997, no qual a Cemig Geração e 
Transmissão S/A (CEMIG GT) e a União discutem sobre o direito 
líquido e certo da Cemig GT de prorrogação dos prazos de 
concessões das citadas Usinas. 

A Cemig GT acredita piamente no seu êxito nas referidas ações 
judiciais, haja vista a sólida fundamentação que consta destes 
processos. Veja-se neste ponto, que o Contrato de Concessão n° 
07/1997 é o único em sua redação (fato inclusive já reconhecido 
por esta ANEEL 1) que garante à Cemig GT o direito à 
prorrogação pleiteada. Além disto, a certeza da Cemig vem 
também dos pareceres de notáveis juristas, dentre eles o atual 
Ministro do STF, Min. Luiz Barroso e o ex-Ministro do STF Dr. 
Eros Grau que partilham do mesmo entendimento da Cemig GT. 

PROCESSOS Nos: 48500.004705/00-92, 48500.000503/04-50, 
48500.0034 7 2/04-34' 48500.003451/04-64' 48500.003465/04-79' 
48500.003457/04-41' 48500.003449/04-12, 48500.003483/04-51 
e 48500.003434/04-45. Voto da Diretora Relatora 

Não bastassem estes fatos, recentemente, a Cemig GT 
protocolizou, junto ao Ministério de Minas e Energia, o pedido de 
que seja aberto processo administrativo para que lhe seja 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

---í!)ANEEL.___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E~ANEEL 
AG{~C/A NACIONAL OE fN[RGIA fL(TRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

conferido o direito insculpido no § 1°-C do art. 8° da Lei n° 
12.783/2013, incluído pela Lei n° 13.360/2016. 

Registre-se que esta ANEEL já foi adequada e oportunamente 
informada da realização deste pedido. Veja-se que, não bastasse 
o direito à prorrogação, a recente lei atribui à Cemig GT o direito a 
receber a outorga destes empreendimentos por mais 30 anos, 
atendidas as condições ali expostas. 

Ocorre, assim, que se encontra pendente de abertura o processo 
administrativo acima referido, o que também prejudica a 
realização do certame ora discutido. 

Importante registrar ainda que o direito insculpido no artigo citado 
alcança também a UHE Volta Grande, o que, para dizer o mínimo, 
cria potencial para que também a concessão desta UHE se torne 
litigiosa. 

Pelo exposto, vê-se que o direito da União de licitar os 
empreendimentos citados não é pacífico, seja por causa do direito 
vindicado pela Cemig GT nos Mandados de Segurança ainda em 
curso, seja por causa do direito prescrito no § 1°-C do art. 8° da 
Lei n° 12.783/2013. 

Desse modo, é forçoso reconhecer que a Portaria MME n° 
133/2017, que determinou a realização da Licitação das 
concessões das UHE's citadas acima, é claramente ilegal e 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

---?f>ANEEL---
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E:IANEEL 
AGÉNCIA NACIONAL OE ENERGIA ELÉTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

macula todo o processo que ora se instaura. 

Por estes motivos, esta ANEEL não pode seguir com a abertura 
do Edital de Licitação, a uma porque estaria obedecendo 
comando claramente ilegal (e isto deve ser, no mínimo, objeto de 
análise da 
Procuradoria Federal junto à ANEEL) e a duas porque existem 
questões jurídicas pendentes que geram forte ambiente de 
incertezas. 

Este ambiente de extrema incerteza, aliás, dificultará, em muito, o 
exercício dos direitos citados acima. 

Pergunta-se, o que ocorrerá com a concessão das referidas 
UHE's quando a Cemig GT vencer as demandas ou ter 
reconhecido seus direitos? 

O ambiente altamente litigioso que envolve estas UHE's não 
afetará ou prejudicará o próprio certame, ao colocar em risco um 
investimento incerto de bilhões de reais? 

De pronto e pelas razões expostas, vê-se que a realização do 
leilão objeto da presente Audiência Pública atua, para dizer o 
mínimo, contra os princípios da legalidade, da economicidade e 
da eficiência eis que tem grandes chances de se gastar tempo e 
dinheiro com um procedimento que, sabe-se desde já, tem grande 
risco de não surtir efeitos. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

---?f)ANEEL.____ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AGtNCIA NACIONAl OE ENERGIA E!ITRICA 

ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

16. 

CPFL 
Geração e 

APINE. 

-?C>ANEEL-. 
AG(IrC!A lfACIOHA! Of fi<[~CIA C!EWCA 

Geral 

Por essas razões, requer a Cemig GT a suspensão incontinenti do 
presente processo, cuja tramitação será, no mínimo, temerária, 
até que estejam definitivamente resolvidas as pendências 
incidentes sobre os objetos da Licitação. 

Caso contrário, em prestígio ao princípio da boa fé, é 
imprescindível que se faça constar do Edital, eventualmente 
publicado, todas as questões e incertezas sobre o resultado da 
licitação, de maneira a tomar claro para os licitantes as grandes 
chances de frustração do certame. 

Considerações Iniciais 

Inicialmente, sugere-se que o Leilão seja realizado por usina, 

incluindo aquelas pertencentes ao Lote B. Assim, o Edital deveria 

ser adequado para contemplar a licitação individual de quatro 

usinas, excluindo os itens relacionados à competição cruzada 

entre Lote e Sublotes. 

A justificativa para tal alteração é que eventual desmembramento 

dos Sublotes deve aumentar a competitividades pelas 3 UHEs do 

Lote B, uma vez que o elevado valor da Bonificação pela Outorga 

Não aceita 

• A Nota Tecmca é um documento emitido pelas Umdades Orgamzac1ona1s e destina-se a subsidiar as dec1sões da Agência. 

O MME estabeleceu a 
conformação dos lotes a 
serem licitados, não 
tendo a Aneel ingerência 
em relação a isso. 
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# 

E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA fL{IRICA 

ANEEL 
Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

__z)ANEEL--.._ 
AG(HCIA NACIONAl D! [II!RGIA Etlii/CA 

pode limitar o número de participantes. Além disto, do jeito que 

consta no Edital, a competição cruzada só ocorrerá se existir pelo 

menos um lance válido para cada um dos Sublotes, bem como 

atender os demais itens específicos relacionados ao Lote B, o que 

é muito improvável de ocorrer na prática. 

Uma alternativa ao desmembramento total dos Sublotes, citado 

acima, seria avaliar se um "lote composto" (formado por 2 ou mais 

proponentes) possibilitaria um maior valor de Bonificação pela 

Outorga do que um "lote único" (formado por um único 

proponente). 

Neste caso, havendo lances para o Lote e para 1 ou 2 Sublotes 

apenas, seria comparada a oferta feita pelo "lote único" e a oferta 

pelo "lote composto", como exemplificado a seguir. 

Para efeito de exemplo, vamos considerar os seguintes valores 

mínimos de lance: 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E=IANEEL 
AG{HCIA NACIONAL OE ENERGIA EtlTRICA 

- - -- . -··-·· - ANEEL--
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
--

a. 81 =50 

b. 82 = 30 

c. 83 = 20 

d. Lote8=100 

Uma empresa X deu lance de 105 para o Lote 8 (lote único) e 

uma empresa Y deu lance de 61 para o Sublote 81 (81Y). 

Assim, só existe competição para o Sub lote 81 e poderia ser feito 

o seguinte: 

Para a empresa X, seria considerado que ela ofertou: 

a. 81 X = 55 (a diferença seria alocada para a usina que tem 

competição)* 

b. 82X = 30 (considerado o lance mínimo, pois não tem 

competição) 

c. 83X = 20 (considerado o lance mínimo, pois não tem 

competição) 

--?f>ANEEL--_ 
'A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA ELETRICA 

·-·-· ---- ., ·- "" " -" -- ~--· 

ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

•Diferença Sub lote com competiçãok = 

Lance mínimo Sub lote com competiçãok x 

(Lance Lote B-Lance Mínimo Lote B) 

:E Lances mínimos Sub lote com competição 

Agora, seria substituído o Lance 81X (55) pelo Lance 81Y (61), 

dando origem ao lote composto (Proponentes X e Y), cujo valor 

seria 111. 

Caso o valor do lance do lote composto seja maior ou igual a 1,05 

vezes (5%) o valor de lance do lote único, passaria a existir 

competição para a usina 81. Para aumentar a competição, 

poderiam ser consideradas as notas de corte específicas para o 

Lote e Sublotes, como já previstas no Edital. 

Se a empresa X perder a disputa pelo Sublote 81, ela pagaria os 

valores mínimos dos Sublotes 82 e 83, enquanto que a empresa 

Y pagaria o valor do lance vencedor para o Sublote 81. 

--?f)ANEEL .___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AG(~CIA NACPO~A[ OC {NCRGIA f/tWCA 
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# 

E~ANEEL 
ActNGIA NAGION.L DE ENERGIA fLtTRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

O mesmo poderia ocorrer para lances válidos em 2 Sublotes. A 

eventual diferença entre o lance do Lote e o lance mínimo do Lote 

seria alocada de forma proporcional para as usinas com 

competição. 

No exemplo acima, suponha que haja lances válidos para 81 e 

82. 

Desta forma, os lances da empresa X ficariam: 

a. 81X = 53,125 (a diferença 5 seria alocada de forma 

proporcional a 81 e 82)* 

b. 82X = 31,875 (a diferença 5 seria alocada de forma 

proporcional a 81 e 82)* 

c. 83X = 20 (considerado o lance mínimo, pois não tem 

competição) 

*Diferença Sublote com competiçãok = 

Lance mínimo Sublote com competiçãok x 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

---A)ANEEL =----
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AG(NCIA NACIONAl OE ENERGIA ELÉTRICA 

.. 
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

(Lance Lote B Lance Mínimo Lote 8) 

I Lances mfnlmos Sub lote com competição 

A utilização de um lance composto poderia aumentar a 

competição no Lote B e respectivos Sublotes, além de garantir 

algum privilégio ao Proponente do Lote em relação aos 

Proponentes dos Sublotes. 
. 

No caso de lances válidos para 3 Sublotes, valeria a condição já 

prevista no Edital. 

1.24 A PROPONENTE poderá utilizar SPE já constituída em o item 1.24 do Edital 
etapa anterior ao LEILÃO ou constituída até a data de assinatura tem por objetivo 
do Contrato de Concessão, de al3jeta semelhante, mantida, no possibilitar que SPE já 
caso de consórcio, a mesma participação das empresas constituída antes da 
consorciadas. realização do Leilão 

CPFL 
possa ser aproveitada, 

17. Edital Justificativa Não aceita tendo em vista que o 
Geração mais comum de ocorrer 

em leilão é a empresa 
Deixar claro que poderá ser utilizada uma SPE pronta ou uma vencedora constituir a 
SPE que foi constituída após a realização do Leilão, caso a SPE após a realização da 
Proponente se sagre vencedora do certame. sessão. 

Não vislumbramos 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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· .. -

E~ANEEL 

# 

18. 

AGtNGIA NACIONAl OE ENERGIA fUTRICA 

Entidade 

CPFL 
Geração 

Documento questionado 

Edital 

Proposta 

A exclusão do texto "de objeto semelhante" é para possibilitar que 
SPE já constituída em etapa anterior ao Leilão, mesmo que para 
outro objeto, possa ser aproveitada. Posteriormente, o objeto 
deve ser modificado para viabilizar a assinatura do contrato de 
concessão. 

O Edital em diversos pontos especifica que a documentação da 
SPE deve conter um objeto relacionado à atividade que será 
desenvolvida 
2.12.2 Os valores dispostos no item 2.1 O não consideram o 
percentual da garantia física de cada USINA destinado ao regime 
de cotas, devendo tais valores ser multiplicado pelo fator 0,7 (sete 
décimos). 

Justificativa 

É importante deixar claro que os valores constantes na tabela se 
referem a 100% da GF da usina. Como apenas 70% da GF será 
destinada ao regime de cotas, o agente só receberá 70% do valor. 

Além disto, fica coerente com a Subcláusula Nona, Cláusula 
Sexta do Contrato de Concessão. 

Subcláusula Nona - Os valores das parcelas de GAG, de RBO, 
de encargos de uso e de conexão e de outros encargos vigentes 
serão reduzidos em 30% (trinta por cento) a partir da assinatura 
deste Contrato, data em que será permitida à Concessionária a 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita Parcialmente 

necessidade de alteração 
desse item, tal como 
sugerido. 

A redação do item será 
ajustada de forma a 
deixar mais clara que o 
valor de RAG será 
reduzido em 30% após a 
efetiva assunção da usina 
pela Concessionária. 

---Z)ANEEL-_ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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AGENCIA NACIONAL OE ENERGIA EltTRICA 

# Entidade Documento questionado 

19. 

20. 

CPFL 
Geração 

CPFL 
Geração 

Edital 

Edital 

Proposta 

livre comercialização de 30% da garantia física de energia e de 
potência da{s) Usina(s) Hidrelétrica(s) [.ressalvado o período de 
Operação Assistida em que toda a garantia física da{s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s) estará em regime de COTAS]. 

8.6.2 Comprovação de que a PROPONENTE, ou a 
CONTRATADA, possua em seu quadro permanente ou de uma 
de suas subsidiárias profissional(ais) de nível superior 
detentor(es) de atestado emitido por pessoa de direito público ou 
privado, certificado pelo CREA, para a operação ou manutenção 
de USINA(s) HIDRELÉTRICA(s) com potência instalada igual ou 
superior a 100 MW, para os LOTES A e B (e respectivos 
Sublotes). 

Justificativa 

Entendemos que a expertise do grupo econômico é suficiente 
para comprovar a qualificação técnica para a operação desse tipo 
de empreendimento. 

Excluir os itens 8.7.5 e 8.7.5.1 do Edital. 

Justificativa 

Dado que toda a Bonificação pela Outorga será paga no 
início da concessão, um índice de saúde financeira (liquidez 
geral e corrente) não se mostra relevante. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita 

Não aceita 

O estabelecimento de 
critério objetivos para 
aferição da capacidade 
financeira, tal como 
disposto nos itens 8.7.5 e 
8.7.5.1, está amparada no 
art. 31 da Lei n° 

----Z)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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-- - - .. -·-
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

--- - - --
8.666/1993. 
Em razão da 
especificidade desse 
leilão, de ter que pagar a 
BO em seguida à sessão 
do Leilão, foi 
possibilitado às 
Proponentes Vencedoras 
que, se não atenderem a 
qualquer um dos índices, 
a boa situação financeira 
poderia ser feita a partir 
do Patrimônio Líquido, 
conforme colocado no 
item 8.7.5.2. 

8.7.5,2 A PROPONENTE Eleve Ej~e af)reSeAiar res~llase FAeAer Prejudicado em razão da 
Ele EJ~e Q,2 (seis Elésimes) em EJ~aiEJ~er Eles íAElises Ele líEJ~iElez justificativa do item 
EleliAiEles deverá possuir Patrimônio Líquido Mínimo no valor anterior. 
equivalente a 10% (dez por cento) da Bonificação pela Outorga 
iAElisase Ae EJ~aere a seg~ir, para cada LOTE ou Sublote, a ser 

21. CPFL Edital comprovado mediante apresentação de demonstrações Não acoita 
Geração contábeis, na forma da Lei n° 6.404/1976: 

Justificativa 

A capacidade financeira de pagamento (por meio do patrimônio 
líquido} nos parece mais relevante. 

---A'>ANEEL ---
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

22. CPFL 
Geração 

--Zf)ANEEL-
AGENCIA 1/j(IQ/IA! Of [NUGIA ftliRICA 

Edital 

No entendimento da CPFL, um patrimônio liquido de valor 
equivalente a 10% (dez por cento) da Bonificação pela Outorga é 
um valor satisfatório para obter financiamento dos valores 
envolvidos. 

11.1.1.1 Na hipótese do item 1.23 deste Edital, a 
ADJUDICATÁRIA, SPE ou conjuntamente, considerando 
percentuais iguais ou diferentes para cada parte, deverá(ão), na 
data estabelecida no ato de convocação da ANEEL, efetuar o 
pagamento da BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA resultante do 
LEILÃO e assinar os 
CONTRATOS DE CONCESSÃO correspondentes a todas as 
USINAS HIDRELÉTRICAS integrantes do LOTE ou Sublote em 
que se sagrou vencedora 
do LEILÃO. 

Justificativa 

Possibilitar que o pagamento da Bonificação pela Outorga possa 
ser feito pela Adjudicatária, pela SPE ou conjuntamente, 
considerando diferentes percentuais para cada uma delas. 

Assim, é possível otimizar a alavancagem das empresas (as 
duas poderiam juntas poderiam melhorar a captação de 
dinheiro), o que aumenta a competitividade do leilão. 

O item 11.1.1.1 faz 
alusão a uma situação 
específica, não sendo 
apropriada alterar 
somente esse item para 
fins de permitir que a 
Bonificação pela 
Outorga possa ser paga 
pela SPE resultante. 
De toda forma, será 

Parciamente Aceita acrescido um item 

estabelecendo essa 
possibilidade. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina·se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E=IANEEL 
AGlNCIA NACIONAL OE ENERGIA ELITRICA 

-
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-- -----
Cláusula Décima-Sexta 

Mediante prévia anuência e conforme regulamentação específica 
da ANEEL, a concessão e/ou o controle societário da 
Concessionária poderão ser transferidos para empresa ou 
Sociedade de Propósito Específico - SPE, sesse ~ue 

Gem~Fe•<aéas as GeAGÍ?êes Se ~ualiliGa?ãe !éGAiGa e eGeAêmiGe 
liAaAGeíFa, es ~uais EleveFãe seF maAiises ~ele ~Fa2e Ele 6 (GiAGe) 
aRes GeAiases Ele iAíGíe Ela vi§êAGia GeA!Fatual, bem Geme Ele 
Fe§ulaFíéade jUFÍGiGa e fisGai, além se devendo firmar 
compromisso para cumprir as cláusulas deste Contrato, conforme 

23. 
CPFL 

Contrato de Concessão previsto na legislação, nas normas e nos regulamentos então Aceita 
Geração vigentes. 

Justificativa 

Dado que toda a Bonificação pela Outorga já foi paga no início da 
concessão, tais itens não se mostram necessários. 

Além disto, a transferência deve ser anuída pela ANEEL e os 
demais itens do Contrato de Concessão já estabelecem a 
necessidade de cumprir o Contrato, bem como a Legislação 
vigente. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 



Número: 48577.001430/2017-00

E~ANEEL 
AGtNCIA NACIONAL OE ENERGIA E1tTRICA 

# Entidade Documento questionado 

BANCO 
24. SANTANDER 

(BRASIL) S.A. 

Edital 

Proposta 

1.28 Consoante o disposto no art. 1°, inciso 11, da Resolução n o 
12 do Conselho Nacional de Política Energética- CNPE, de 12 de 
maio de 2017, o pagamento da BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA 
- BO resultante do LEILÃO será feito em parcela única, 
correspondente a 100% do montante à vista, em até 30 (trinta) 
dias corridos contados a partir da no ato de assinatura do 
CONTRATO DE CONCESSÃO 

Justificativa 

Compreendemos que a definição do pagamento no mesmo ato da 
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO foi realizada pelo 
próprio Conselho Nacional de Política Energética - CNPE e este 
tema não compete apenas a ANEEL. 

Todavia, em prol do sucesso do certame através do aumento da 
competição e busca pela modicidade tarifária, cabe destacar que 
tal definição cria um forte obstáculo para captação de recursos de 
terceiros através de instituições financeiras e/ou mercado de 
capitais, local ou internacional, para complementar o 
financiamento do pagamento da BONIFICAÇÃO PELA 
OUTORGA além dos recursos próprios da PROPONENTE, 
consequentemente diminuindo o universo de eventuais 
PROPONENTES que dispõem de recursos próprios suficientes 
para tal pagamento. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Conforme colocada na 
justificativa, a definição 
do momento do 
pagamento da 
Bonificação pela 
Outorga cabe ao CNPE 
especificar, não tendo a 
Aneel ingerência em 
relação a isso. 

--í!)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

E:tANEEL 
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA fL{TRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

Para oferecer um financiamento, credores (instituições financeiras 
e/ou mercado de capitais) exigem garantias para mitigar o risco 
de crédito e aumentar a probabilidade de recuperação dos 
recursos emprestados em caso de inadimplemento por parte do 
tomador. No caso do financiamento da BONIFICAÇÃO PELA 
OUTORGA, os únicos ativos ou bens que uma eventual 
PROPONENTE pode oferecer aos credores são os direitos 
emergentes da concessão e os direitos creditórios oriundos da 
alocação de COTAS de garantia física a DISTRIBUIDORAS, que 
representam a expectativa de recebimento no futuro de receitas 
necessárias para operação dos ativos concedidos. 

Caso o pagamento da BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA seja 
exigido no mesmo ato de assinatura do CONTRA TO DE 
CONCESSÃO, conforme atualmente contemplado pelo EDITAL, 
juridicamente não será possível realizar a constituição de tais 
garantias pelos eventuais credores antes deste ato, de forma a 
viabilizar recursos para o pagamento, pois os referidos direitos 
emergentes I creditórios ainda não existirão. 

A sugestão realizada busca criar um horizonte temporal mínimo 
para que a documentação das garantias a serem constituídas 
possa ser celebrada e devidamente aperfeiçoada nos termos 
legais, incluindo registro nos cartórios competentes, e desta 
maneira viabilizar o desembolso de recursos de eventuais 
credores para viabilizar o pagamento da BONIFICAÇÃO PELA 
OUTORGA pela PROPONENTE. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

--Z)ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E~ANEEL 
AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA ELtTRICA 

# Entidade 

BANCO 
25. SANTANDER 

(BRASIL) S.A 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Proposta 

MINUTA CONTRATO CONCESSAO 

Subcláusula Nona - A Adjudicatária, Contratada ou 
Concessionária poderá oferecer os direitos emergentes da(s) 
concessão(ões). sem anuência prévia da ANEEL, em garantia de 
empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação vinculada 
ao pagamento da Bonificação pela Outorga, aplicando-se, no 
caso, o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 766, de 25 
de abril de 2017. 

Subcláusula Terceira - Observadas as normas legais e 
regulamentares especificas, a Concessionária poderá oferecer, 
em garantia de contratos de financiamento, os direitos 
emergentes da concessão que lhe é outorgada, desde que não 
comprometa a operação e a continuidade da exploração da(s) 
Usina(s) Hidrelétrica(s), observando-se o disposto nos incisos XII 
e XIII da Cláusula Décima do presente Contrato. 

Subcláusula Quarta - Ressalvados os casos expressos na 
legislação e neste Contrato, o oferecimento de garantia deverá 
observar o disposto no art. 28 da Lei no 8.987, de 1995, além Ele 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A Resolução Normativa 
n° 766/2017 estabelece 
as condições para 
oferecer os direitos 
emergentes, não se 
vislumbrando a 
necessidade de se inserir 
a expressão sugerida. 

---?f>ANEEL .__ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E=IANEEL 
AG(NCIA NACIONAL DE ENERGIA E!tTR/CA 

Entidade Documento questionado Proposta 

ser fJresedide de auteriza()ãe da ANEEL, suja soncerdânsia nãe 
dará direita aes agentes linansiaderes a qualquer açãe sentra a 
ANEEL em deserrênsia de dessumf)rimente, f)ela Gensessienária, 
des seus semf)remisses financeiras. 

Justificativa 

A alteração realizada procura aumentar a segurança jurídica de 
eventuais credores (instituições financeiras e/ou mercado de 
capitais, local ou internacional) de modo a deixar claro que não é 
necessaria nenhuma anuência prévia da ANEEL para o penhor, 
cessão ou alienação fiduciária dos direitos e bens vinculados a 
concessão. 

A recente Resolução Normativa ANEEL no 766, que disciplinou a 
constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias 
e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica entre outras providências, regula este assunto porém não 
possui provisões especificas para Usina(s) Hidrelétrica(s), em 
regime de alocação de cotas de garantia física e de potência às 
concessionárias do serviço público de distribuição no Sistema 
Interligado Nacional- SIN. 

Para evitar divergências de interpretação entre distintos 
dispositivos regulatórios, sugerimos que o propno 
CONTRA TO DE CONCESSÃO estabel~a que anuência 

.. ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

--?f>ANEEL .__ 
'A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

26. 

APINE e 
ENELGREEN 

POWER 
Edital 

Proposta 

prévia da ANEEL seja desnecessária. 

Edital: 2.4- Regras de Transição- Incluir: 

2.18.10) Os bens imóveis que fazem parte da concessão de cada 
LOTE serão revertidos ao PODER CONCEDENTE e 
posteriormente será celebrado contrato de cessão de uso a título 
gratuito com o CONCESSIONÁRIO, na forma do inciso 11, artigo 
18 da Lei 9.636/98. 

Justificativa 

A lei 8.987/95 determina em seu artigo 18, XI, que no edital deve 
constar as características dos bens reversíveis e as condições em 
que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver 
sido extinta a concessão anterior. 

Assim, a regra de transição também deve prever a regra de 
transferência dos bens imóveis que compõem a concessão, visto 
que para essa transferência desses bens é necessário que o 
Registro de Imóveis faça o registro dessa transferência de 
propriedade dos imóveis afetados pela concessão. 

Logo, a melhor forma de se fazer essa transferência é revertendo 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não ocorrerá a reversão 
prévia dos bens, em 
consonância com o § 1 o 

do art. 8° da Lei n° 
12.783/2013. A 
transferência dos bens 
reversJveJs deverá ser 
feita por transferência 
direta da concessionária 
anterior à nova. Todos os 
direitos e deveres 
decorrentes devem ser 
observados, inclusive o 
pagamento de tributos e 
taxas relativos à 
transferência. 
Será acrescida cláusula 
no Contrato dispondo a 
esse respeito 

--Zf)ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

27. 

AGINGIA N<CION<L OE ENERGIA E!tTRICA 

Entidade 

APINE e 
ENEL GREEN 

POWER 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Proposta 

a propriedade desses bens imóveis à União e o novo titular da 
concessão passa a receber a cessão dos terrenos, gratuitamente, 
na forma autorizada no inciso 11, artigo 18 da Lei 9.636/98. 

Por fim, acrescenta que a solução apresentada para a 
reversão dos bens imóveis para a União e a cessão gratuita 
dos mesmos para o futuro CONCESSIONÁRIO, contribui 
para modicidade tarifária, considerando a não incidência de 
imposto de transmissão na transferência da propriedade, 
bem como imposto referente a propriedade dos terrenos 
(IPTU - imposto territorial urbano ou ITR - imposto 
territorial rural), levando a uma oferta mais vantajosa ao 
interesse público e ao consumidor final. 

Contrato de Concessão: Cláusula Terceira- Incluir: 

Subcláusula Primeira: Os bens imóveis que fazem parte da 
concessão ficarão na propriedade do Poder Concedente, sendo 
celebrado contrato de cessão de uso a título gratuito, na forma do 
inciso 11, artigo 18 da Lei 9.636/98, com o Concessionário que 
terá o mesmo prazo de vigência do presente Contrato de 
Concessão. 

Justificativa 

A lei 8.987/95 determina em seu artigo 18, XI, que no edital deve 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não ocorrerá a reversão 
prévia dos bens, em 
consonância com o §I o 

do art. 8° da Lei n° 
12.783/2013. A 
transferência dos bens 
reversíveis deverá ser 
feita por transferência 
direta da concessionária 
anterior à nova. Todos os 
direitos e deveres 
decorrentes devem ser 
observados, inclusive o 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E=IANEEL 
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 

Entidade Documento questionado Proposta 

constar as características dos bens reversíveis e as condições em 
que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver 
sido extinta a concessão anterior. 

Assim, a regra de transição também deve prever a regra de 
transferência dos bens imóveis que compõem a concessão, visto 
que para essa transferência desses bens é necessário que o 
Registro de Imóveis faça o registro dessa transferência de 
propriedade dos imóveis afetados pela concessão. 

Logo, a melhor fonna de se fazer essa transferência é revertendo 
a propriedade desses bens imóveis à União e o novo titular da 
concessão passa a receber a cessão dos terrenos, gratuitamente, 
na forma autorizada no inciso 11, artigo 18 da Lei 9.636/98. 

Por fim, acrescenta que a solução apresentada para a 
reversão dos bens imóveis para a União e a cessão gratuita 
dos mesmos para o futuro CONCESSIONÁRIO, contribui 
para modicidade tarifária, considerando a não incidência de 
imposto de transmissão na transferência da propriedade, 
bem como imposto referente a propriedade dos terrenos 
(IPTU - imposto territorial urbano ou ITR - imposto 
territorial rural), levando a uma oferta mais vantajosa ao 
interesse público e ao consumidor final. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

pagamento de tributos e 
taxas relativos à 
transferência. 
Será acrescida cláusula 
no Contrato dispondo a 
esse respeito. 

--Zf)ANEEL---
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade 

APINEe 
28. ENEL GREEN 

POWER 

29. 

APINEe 
ENEL GREEN 

POWER 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Contrato de Concessão 

Proposta 

Contrato de Concessão: Cláusula Sexta 

Subcláusula Décima Sexla - Desde que não causada pela 
Concessionária, a eventual revisão da garantia física da(s) 
Usina(s) Hidrelétrica(s), para mais ou para menos, incluindo-se as 
revisões s de Garantia Física, bem como emissão ou revisão da 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, não afetará a RAG 
da Concessionária, excluindo-se o caso de AMPLIAÇÕES, 
devendo, nesta hipótese, serem recalculadas as COTAS de cada 
DISTRIBUIDORA. 

Justificativa 

Importante ressaltar que a revisão de Garantia Física pode 
ter ongem nos processos de Revisões Periódicas ou 
extraordinárias , além de processos de obtenção/revisão de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos junto à ANA, 
ambos não gerenciáveis pelo empreendedor, de forma que a 
RAG não pode ser afetada em ambas as hipóteses. 

Contrato de Concessão: Cláusula Sétima 

Subcláusula Quarta - A garantia física de energia e de potência 
correspondente à(s) AMPLIAÇÃO(ÕES) da(s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s) seFá iAteiFameAte alssaiõla em mªime Ele COTAS, 
GSAisFme ElefiAiEls J3ela ANEEL. será alocada de maneira 

I proporcional entre a comercialização no ambiente livre de 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não aceita 

A redação da subcláusula 
deixa clara que a 
alteração da garantia 
física não ensejará a 
alteração da RAG. Não 
se vislumbra ganho em 
clareza de se colocar 
essas 
conforme 
apresentada. 

ressalvas, 
sugestão 

O § 1° do art. 4° da Lei 
12.783/13 prevê que a 
garantia física da 
ampliação será em 
regime de cotas, assim 
como o art. 2° da Portaria 
MME n° 418/2013. 

__.z)ANEEL--_ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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E:IANEEL 
AGINCIA NAG/ONAt OE [NERGIA EliTRICA 

# Entidade Documento questionado 

APINE e 
ENELGREEN 

JO. POWER Contrato de Concessão 

Proposta 

contratação, equivalente a 30% da Garantia Física, e ao regime 
de Cotas, equivalente a 70% da Garantia Física. 

Justificativa 

Em conformidade com o estabelecido no art. I 0 , inciso III, 
da Resolução CNPE no 12/2017, o percentual de 70% 
(setenta por cento) da garantia física das usinas será 
destinado ao Ambiente de Contratação Regulada - ACR. 
Considerando uma possível revisão de Garantia Física nos 
casos de ampliação das Usinas Hidrelétricas, torna-se 
necessário que a nova Garantia Física seja alocada de forma 
proporcional entre os dois ambientes de contratação. 

Contrato de Concessão: Cláusula Décima: 

XX. Prestar contas à ANEEL, anualmente, da gestão da{s) 
concessão(ões) de geração objeto deste Contrato, desde que 
solicitado pelo mesma, mediante relatório elaborado segundo as 
prescrições regulamentares específicas, compreendendo, 
inclusive, o desempenho técnico operacional das instalações sob 
sua responsabilidade, conforme modelos estabelecidos pela 
ANEEL; 

Justificativa 

Por economia processual, faz-se necessário especificar que a 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A redação original 
estabelece que essa 
prestação de contas deve 
seguir as prescrições 
regulamentares 
especificas. Dessa forma, 
não convém colocar a 
expressão sugerida dada 
a possibilidade de algum 
normativo estabelecer 
que essa prestação se dê 
de forma automática. 

--?f)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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31. 

AGtNCIA N•CIONAl OE ENERGIA EWRICA 

Entidade 

APINE e 
ENELGREEN 

POWER 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Proposta 

Concessionária irá prestar todas as informações requeridas pela 
ANEEL ou outro órgão, desde que solicitado por esta. 

Contrato de Concessão: Cláusula Décima: Incluir: 

Subcláusula Primeira - A Concessionária deverá adotar o 
que estabelece a Portaria MME n° 170, de 4 de fevereiro de 
1987, no que diz respeito à cessão de direito de uso de áreas 
marginais ao reservatório, glebas remanescentes e ilhas, 
bem como deverá obter a outorga de uso de recursos 
hídricos junto à ANA ou à unidade estadual gestora de 
recursos hídricos, conforme a dominialidade do(s) rio(s), e 
cumpnr eventuais condicionantes que vierem a ser 
estabelecidas na(s) referida(s) outorga(s).A obtenção da 
outorga de uso de recursos hídricos não provocará a revisão 
da Garantia Física tampouco ensejará revisão da RAG. 

Justificativa 

A remuneração por meio por meio da RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO- RAG proposta no Edital considera a Garantia Física 
atual das usinas. 
Importante que a obtenção da outorga de uso de recursos 
hídricos não altere a Garantia Física das usinas hidrelétricas 
incorporadas por meio do certame, pois trata-se de um processo 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Revisão de garantia física 
tem regramento próprio, 
amparado no Decreto 
2.655/1998. 

A Subcláusula Décima 
Sexta da Cláusula sexta do 
Contrato de Concessão já 
prevê tratamento para a 
RAG no caso de revisão da 
garantia física. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

32. 

AGiNCIA NACIONAL OE ENERGIA [LiTRICA 

Entidade 

APINEe 
ENEL 

GREEN 
POWER 

Documento questionado 

Edital 

Proposta 

sem gestão por parte do Concessionário. 

Edital: 

2.5 - A CONCESSIONÁRIA deverá firmar Contrato de Uso do 
Sistema de Distribuição - CUSD ou Contrato de Uso do Sistema 
de Transmissão - CUST com o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS, estabelecendo as condições técnicas e comerciais 
relativas ao uso das instalações de distribuição ou transmissão, 
em até 60 (sessenta) 90 (noventa) dias após o inicio da contagem 
do prazo da Concessão, nos termos da Cláusula Quarta do 
CONTRA TO, ficando dispensado emissão de novo Parecer de 
Acesso. 

Justificativa 

De modo a dar tratamento isonómico, a alteração do prazo de 60 
para 90 dias está em conformidade com os prazos estabelecidos 
nos Procedimentos de Rede. 
Considerando que as usinas já estão em operação, torna-se 
necessária esclarecer a dispensa de emissão de um novo Parecer 
de Acesso, sendo que já são conhecidos os impactos da usina do 
ponto de vista sistémico. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A previsão de 60 dias 
nos parece factível tendo 
em vista que as usinas a 
serem licitadas estarem 
em operação há muito 
tempo, tendo o ONS 
acumulado grande 
conhecimento da 
operação dessas usinas. 
Registre-se que o prazo 
de 90 dias é para novos 
acessos de usinas, o que 
não é o caso. 
Quanto a ter ou não 
Parecer de Acesso, cabe 
ao ONS definir. 

--?f)ANEEL._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e deslina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# 

33. 

AG{NCIA NACIONAL OE ENERGIA ELUR/CA 

Entidade 

APINE e 
ENEL GREEN 

POWER 

Documento questionado 

Edital 

Proposta 

Edital: 

2.6- A CONCESSIONÁRIA deverá firmar Contraio de Conexão à 
Distribuição ou Contrato de Conexão à Transmissão - CCT com a 
respectiva Distribuidora ou Transmissora, consubstanciando as 
condições técnicas da conexão da(s} USINA(S} 
HIDRELÉTRICA(S} e as comerciais relativas à disponibilidade das 
instalações de distribuição ou transmissão, em até êO (sesseAta) 
90 (noventa} dias após o início da contagem do prazo da 
Concessão, nos termos da Cláusula Quarta do CONTRA TO, 
ficando dispensado emissão de novo Parecer de Acesso. 

Justificativa 

De modo a dar tratamento isonômico, a alteração do prazo 
de 60 para 90 dias está em conformidade com os prazos 
estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

Considerando que as usinas já estão em operação, toma-se 
necessária esclarecer a dispensa de emissão de um novo 
Parecer de Acesso, sendo que já são conhecidos os impactos 
da usina do ponto de vista sistémico. 

. ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A previsão de 60 dias 
nos parece factível tendo 
em vista que as usinas a 
serem licitadas estarem 
em operação há muito 
tempo, tendo o ONS 
acumulado grande 
conhecimento da 
operação dessas usinas. 
Registre-se que o prazo 
de 90 dias é para novos 
acessos de usinas, o que 
não é o caso. 
Quanto a ter ou não 
Parecer de Acesso, cabe 
ao ONS definir. 

---A')ANEEL ...__ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

APINE e 
ENEL GREEN 

34· POWER Edital 

Proposta 

Edital: 11. Assinatura do Contrato de Concessão 

11.1.1 A assinatura do CONTRA TO DE CONCESSÃO para cada 
LOTE ou Sublote se dará mediante pagamento da BONIFICAÇÃO 
PELA OUTORGA resultante do LEILÃO, nas condições dos itens 
1.27 ao 1.31deste Edital. 

11.1.1.1 Na hipótese do item 1.23 deste Edital, a 
ADJUDICATÁRIA deverá, na data estabelecida no ato de 
convocação da ANEEL, efetuar o pagamento da 
BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA resultante do LEILÃO, 
sendo este realizado em prazo não inferior a sessenta dias 
contados da assinatura do CONTRA TO DE CONCESSÃO, 
e assmar os CONTRA TOS DE CONCESSÃO 
correspondentes a todas as USINAS HIDRELÉTRICA 

Justificativa 

Prazo necessário para obtenção de condições de 
financiamento apropriadas, aumentando a competição entre 
os investidores do certame, e gerando diminuição do valor 
final a ser ofertado, indo ao encontro a modicidade tarifária, 
beneficiando o consumidor final. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A definição do momento 
do pagamento da 
Bonificação pela 
Outorga cabe ao CNPE 
especificar, não tendo a 
Aneel ingerência em 
relação a isso. 

-Zf)ANEEL--.... 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- --
7.13 Na ausência de pele meaes IHI'l8 pFepesta válida o MME estabeleceu a 
propostas válidas para qualqueF um àes todos os Sublotes, e conformação dos lotes a 
havendo proposta(s) válida(s) para o LOTE B, o Diretor do serem licitados e, 
LEILÃO dará prosseguimento ao LEILÃO do LOTE B, de especificamente para o 
acordo com o disposto na Seção 7.4 deste Capítulo 7. lote B, há necessidade de 

se ter o que a Aneel 
Justificativa chama de competição 

cruzada. A redação 
ENELGREEN A proposta tem como objetivo aumentar a competição pelas 

Não aceita sugerida inviabiliza essa 35. Edital três usinas hidrelétricas do Lote B, uma vez que o elevado POWER 
valor da Bonificação pela Outorga pode limitar o número de 

competição cruzada e 
estabelece que a participantes. 
competição se dará no 
nível de sublote, sem 
levar em conta o lote 
como um todo, tal como 
definido pelo MME. 

+ .14 Gase ltaja pFepestas •ráliàas paFa e b81=E B e pa•a teàes o MME estabeleceu a 
es Fespeeti•.•es 8ullletes, peàeFá lta•,•eF GQMPIO'!=I~Ag conformação dos lotes a 
GIUJ;?,A9A en!Fe e bQ'I=E e es 8ueletes. 8eFiie lidas serem licitados e, 

ENEL GREEN 
pulllieameR!e e elassifieaàas as pFeJlestas paFa e LQTE e paFa especificamente para o 

36. Edital es Fespeeti•.•es 8ullletes. Gem ease nes ''aleFes àas JlFejleStas Não aceita lote B, há necessidade de POWER eseFitas, seFá estaeeleeiàe um Vale• àe Gefle GeFal, E!Ue seFá ter Aneel se o que a 
§% €eiRee peF eeR!e~ inreFie• ae maieF •<aleF eRire ti~ a maieF chama de competição 
pFeJlesta Ele BQNIFIGt',<;;ÃG PELA QYTQRGA apFeseataàa cruzada. A redação 
paFa e LQTE e €ii~ e sematéFie àas maieFes propestas àe sugerida inviabiliza essa 

---Z')ANEEL._ 
AG(NCIA fi'ACIO~Al D[ fNUGIA f!(7~1CA 
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Entidade Documento questionado Proposta 

BOJ>IIFICAÇAO PeLA OUTORGA aJlresentaàas Jlara es 
reSJleetives Saàletes. 
7.15 Case a maier JlreJlesta tinaneeira aJlresentaàa jlara e 
LOTe B ea e sematérie àas maieres jlrejlestas àe 
BOl'llfiCAÇAO PeLA OUTORGA ajlresentaàa jlara es 
resjlee!Í'ies Saàletes seja inferier ae Valer àe Certe Geral, nãe 
llaYerá COMPeTIÇAO CRUZADA e e LBILAO terá 
jlf9Ssegaimente, àe aeeràe eem e àisjleste na Se~ãe 7.4 àeste 
Cajlítale 7. 
7.16 l'le ease àe COMPeTIÇAO CRUZADA EJuanàe a 
maier jlreJlesta ajlresentaàa em enYelejle jlara e LOTe B e e 
sematérie àas maieres jlrejlestas ajlresentaàas em envelejle 
jlara es resjleetiYes Saàletes furem maieres ea iguais ae Valer 
àe Certe 
Geral, estarãe aJllas as JlFejleslas Bjlresentaàas jlara e LOTe B 
e jlara es Sullletes iguais ea SHjlerieres ae seu Valer àe Certe 
esJleeítiee. Para e LOTE B e jlBra eaàa Suàlete, e Valer àe 
Certe eSJleeítiee será 5% (einee Jler eente) inferier ae maier 
valer àe BONIFICAÇAO PeLA OUTORGA aJlresentaàa em 
envelejle jlBra e LOTe eu resjleeti;•e Suàlete. 
7.17 O Direter àe LBILAO àará jlHàlieiàaàe às 
PROPOJ>JBNTES BJl!as à COMPeTIÇAO CRUZADA, ae 
Yaler àa maier jlreJlesta jlara e LOTe B, ae Yaler àa maier 
jlrejlesta jlara eaàa Saàlete, ae sematárie àas maieres 
jlrejlestas jlara eaàa Suàlete e àará iníeie ae LeiLAO a vi,•a 
;•ez àa COMPeTIÇAO CRUZADA. 
7.18 A eaàa neYa Jlrejlesla, àarante e LeiLAO a Yi•,•a vez àa 
~~unrT>~-~ ~nn? . .-. • "· ·'·" · "· ,,, , 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

competição cruzada e 
estabelece que a 
competição se dará no 
nível de sublote, sem 
levar em conta o lote 
como um todo, tal como 
definido pelo MME. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 
ANEEL 

Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

----
ela maieF flFeflesta flaFa e bEl'FE, a e ~·aleF ela maieF J3Feflesta 
J3am eaela 8111llete, e ae sematóFie elas maieFes flFSflestas J3aFa 
es Süllletes. 
+.19 AflÓS e a ela ne~·e lanee efeFtaele, J3FemeveF se á a 
Feelassiífea~ãe elas PRElPEll'lllN+eS flaFtieiJ3aAies, na feFma 
eleste eelital. ]A,s J3Feflestas seFãe elassiífeaelas em eFelem 
eleereseente ele •.•aleF, senele flFÍmeiFa eeleeaela a 
PRElPEll'léN+e eem maieF valeF ele BElNIFIGA~ÃEl PebA 
ElY+ElRGA g bé!bAEl te Fá eeAIÍAHÍelaele até EJHe nãe seja 
aflFesentaela mais nenlmma J3Feflesta. 
+.20 Els lanees a ,,i,•a ''e;J ele••eFãe I e F valeF Sl!fleFÍeF a e ela 
maieF efeFta aJ3Hmela até e me mente flaFa e bEl+e e H flaFa 
e a ela 8Hblete. A eFitéFie ele giFeleF ele belbAEl, 13eeleFãe seF 
Hllaeles inlervales mínimes ele valeFes a seFem ebsen•aeles 
flelas PR8P8l"IEN+e8 en!Fe Hm e ei!!Fe lanee. 
+.21 t>,(sj flFeflesla(sj \•eneeele•a(sj ele belbAEl a •ri•ra '•'S;J, ne 
bEl+E e H H8S FeSJ3e6IÍ''8S 8111lletes, sefá(ãej aEJHela(sj EJ116 
aJ3FesentaF(emj e lanee ele maieF valeF, atenelieles es FeEJHÍsiles 
elesle eelital. 
+.22 Gase nãe sejam efetHaeles lanees ne belbAEl a vi•,•a \'e;J, 
seFá(ãej eleelaFaela(sj ~·eneeele•a(sj a(sj PRElPElNeN+e(S) EJIIe 
lenhaEmj efeFtaele a mais r flF8fl8Sia ífnaneeim em envelefle 
feehaele. 
+.23 na,•enele em13ate entFe a flFeJ3eS!a ele maieF vale• 
aflresentaela flam e bEl+e e e semalóFie elas maieres flFeflestas 
aflFesentaelas flaFa es FeSJ3eetives 811bletes e nãe se nele 
efet11aeles lanees a ''Í•o'a ve;J flaFa e bEl+e e li 811bleles, se fá 

~. nnr.nrn•r-..Yrr 

--A)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

ENELGREEN 
37· POWER Edital 

Proposta 

13ara o LOTE. 
7 . .14 Caso haja pelo menos uma única proposta válida para os 
Sub lotes B 1, 82 e 83, e para o Lote B, haverá competição 
entre cada Sublote. A Proposta Financeira para o Lote B 
deverá especificar o valor de cada Sublote, por meio de 
preenchimento do formulário do Apêndice C.2 deste Edital. 
7.15 O LEILÃO terá prosseguimento. de acordo com o 
disposto na Seção 7.4 deste Capitulo 7. 

Justificativa 

A proposta tem como objetivo aumentar a competição pelas 
três usinas hidrelétricas do Lote B, uma vez que o elevado 
valor da Bonificação pela Outorga pode limitar o número de 
participantes. 
De acordo com a proposta do Edital, a competição cruzada só 
ocorrerá se existir pelo menos um lance válido para cada um 
dos Sublotes 
2.16 A garantia dos pagamentos será dada pelas Distribuidoras 
beneficiadas pelo Regime de Cotas, no âmbito da CCEE, nos 
termos estabelecidos na Resolução Normativa n• 514, de 30 de 
outubro de 2012. 

2.17: Ficam excluídas do rateio do supracitado regime de 
COTAS, as DISTIRBUIDORAS que apresentem histórico 
de inadimplência com a Liquidação Financeira Relativa às 
Cotas por prazo superior a 2 (dois) meses, de forma que a 
totalidade da remuneração da CONCESSIONÁRJA seja 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não há previsão legal 
para excluir as 
distribuidoras com 
histórico de 
inadimplência. 

A Lei no 12.783/2013 
estabelece a aplicação de 
cotas de garantia fisica e 
de potência das usinas às 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

ENEL GREEN 
JS. POWER Contrato De Concessão 

Proposta 

rateada somente entre as DISTRIBUIDORAS classificadas 
como adimplentes. 

Justificativa 

Considerando que o nível de inadimplência de algumas 
Distribuidoras com a Liquidação Financeira Relativa às 
Cotas, definida na Resolução Normativa ANEEL 514/2012 
já se encontra actma dos 80o/o, caracterizando o 
descumprimento do Art. 8° da Resolução supracitada, vimos 
a propor que as Distribuidoras que apresentam histórico de 
inadimplemento superior a dois meses com a liquidação 
financeira relativa às cotas não participem do mecanismo 
para este leilão. Toma-se de extrema importância diante da 
inexistência de mecanismos sob gestão das geradoras para 
mitigação do risco de inadimplência, principalmente devido 
a remuneração dessa parcela ser exclusiva para os custos 
regulatórios de operação, manutenção, administração, 
remuneração e amortização da usina hidrelétrica. 
Contrato de Concessão- Cláusula Quinta -Incluir 
Subcláusula Primeira - A parcela da garantia fisica de energia e 
de potência da{s) Usina(s) Hidrelétrica(s) relacionada(s) no Anexo 
1 deste Contrato, destinada ao regime de COTAS, será alocada 
às DISTRIBUIDORAS do Sistema Interligado Nacional - SIN, 
sendo a Concessionária remunerada por receita decorrente da 
aplicação da tarifa calculada pela ANEEL, conforme Cláusula 
Sexta. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

concessionárias e 
permissionárias do 
serv1ço público de 
distribuição do Sistema 
Interligado Nacional. 
A alocação das cotas 
para cada distribuidora 
está prevista, atualmente, 
na Resolução Normativa 
n° 631, de 2014. 
Ademais, a Resolução 
Normativa n° 5 I 4, de 
2012, disciplina sobre a 
constituição de garantias 
ao pagamento das cotas 
no seu artigo 13. 

Não há previsão legal 
para excluir as 
distribuidoras com 
histórico de 
inadimplência. 

A Lei n° 12.783/2013 
estabelece a aplicação de 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

39. Engie Edital 

Proposta 

Subcláusula XX: Ficam excluídas do rateio do supracitado regime 
de COTAS, as DISTIRBUIDORAS que apresentem histórico de 
inadimplência com a Liquidação Financeira Relativa às Cotas por 
prazo superior a 2 (dois) meses, de forma que a totalidade da 
remuneração da CONCESSIONÁRIA seja rateada somente entre 
as DISTRIBUIDORAS classificadas como adimplentes. 

Justificativa 

Considerando que o nível de inadimplência de algumas 
Distribuidoras com a Liquidação Financeira Relativa às Colas, 
definida na Resolução Nonnaliva ANEEL 514/2012 já se encontra 
acima dos 80%, caracterizando o descumprimento do Art. 8° da 
Resolução supracitada, vimos a propor que as Distribuidoras que 
apresentam histórico de inadimplemento superior a dois meses 
com a liquidação financeira relativa às cotas não participem do 
mecanismo para este leilão. Torna-se de extrema importância 
diante da inexistência de mecanismos sob gestão das geradoras 
para mitigação do risco de inadimplência, principalmente devido a 
remuneração dessa parcela ser exclusiva para os custos 
regulatórios de operação, manutenção, administração, 
remuneração e amortização da usina hidrelétrica. 
1.14 As Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado 
Estrangeiras devem ter conhecimento de que: 
1.14.1 Quando concorrerem isoladamente ou em consórcio, 
deverão criar Sociedade de Propósito Específico (SPE), 
constituída sob as leis brasileiras, em nome da qual será firmado 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

cotas de garantia física e 
de potência das usinas às 
concessionárias e 
permissionárias do 
serviço público de 
distribuição do Sistema 
Interligado Nacional. 
A alocação das cotas 
para cada distribuidora 
está prevista, atualmente, 
na Resolução Normativa 
n° 631, de 2014. 
Ademais, a Resolução 
Normativa n° 514, de 
2012, disciplina sobre a 
constituição de garantias 
ao pagamento das cotas 
no seu artigo 13. 

Não se vislumbra maior clareza 
no Edilal em colocar essa 
redação proposta, afinal os itens 
1.18 e 1.19 estabelecem as 
condições obrigatórias e 
facultativas, respectivamente, 

---?f)ANEEL ._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

40. Engie Edital 

Proposta 

o respectivo CONTRATO DE CONCESSAO do LOTE ou Sublote 
que se sagrar vencedora; 
1.14.2 Quando concorrerem consorciadas com Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado brasileira, a liderança do consórcio 
caberá, sempre, à Pessoa Jurídica brasileira, sendo também 
obrigatória a constituição de SPE, nas condições do subitem 
anterior; 
1.15 As Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado Nacional 
poderão participar em consórcio sem obrigatoriedade de 
constituição deSPE. O CONTRATO DE CONCESSÃO do Lote ou 
Sublote que se sagrar vencedor será firmado com o consórcio. 

Justificativa 

Confirmar que é possível a participação de pessoa jurídica 
nacional em consórcio sem obrigatoriedade de constituição de 
SPE. Essa definição possibilitaria cada consorciado de 
comercializar livremente sua parcela de energia no Mercado Livre 
o que um número maior de interessados operadores contribuindo 
para a competitividade do certame. 

1.28 Consoante o disposto no art. I 0 , inciso 11, da Resolução 
no 12 do Conselho Nacional de Política Energética- CNPE, 
de 12 de maio de 2017, o pagamento da BONIFICAÇÃO 
PELA OUTORGA- BO resultante do LEILÃO sefá poderá 
ser feito em parcela única, correspondente a I 00% do 
montante à vista, no ato de assinatura do CONTRA TO DE 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

para a constituição de SPE. 

A definição do momento 
e forma do pagamento da 
Bonificação pela 
Outorga cabe ao CNPE 
especificar, não tendo a 
Aneel ingerência em 

---A)ANEEL ..__ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

CONCESSÃO, ou 50% no ato da assinatura e 50% em 180 relação a isso. 
dias após assinatura do CONTRA TO DE CONCESSÃO, a 
critério da PROPONENTE vencedora do leilão. 

Justificativa 

Flexibilização de parte do pagamento da bonificação da 
outorga para o ano de 2018. Essa flexibilização permite que 
os custos sejam alocados em diferentes anos fiscais 
possibilitando uma elevação no prêmio da outorga (bid). 
1.29 Os valores mínimos da BONIFICAÇAO PELA o MME estabeleceu a 
OUTORGA - BO, por LOTE e Sublote, fixados no Anexo conformação dos lotes a 
da Resolução no 12 do Conselho Nacional de Política serem licitados, não 
Energética - CNPE, de 12 de maio de 2017, são tendo a Aneel ingerência 
apresentados no quadro a seguir: em relação a isso. 

41. Engie Edital Justificativa Não aceita 

Propõe-se que não haja a subdivisão do Lote B em Sublotes, 
mas sim, que sejam criados outros 2 Lotes (C e D) e que 
cada UHE seja alocada somente em I Lote, eliminando a 
competição cruzada (Lote B e Sublotes) e aumentando 
dessa forma a competição do Leilão. 

--?!)ANEEL -
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

ANEEL 

42. Engie 

43. Engie 

--íf)ANEEL-.._ 
AG(~CI~ /I~CIO~A! Df fNf~GIA fl(UICO 

Edital 

Edital 

2.1.1 As PROPONENTES assumem que as informações 
disponíveis são suficientes para a formulação das respectivas 
propostas, caso o PROPONENTE não tenha pedido informação 
adicional ou confirmação de informação até 30 dias após o 
período de realização da visita técnica. 

Justificativa 

Este item deve abrir a possiblidade do PROPONENTE para 
complementar ou confirmar as informações disponibilizadas após 
a visita técnica. Caso o PROPONENE não tenha nenhuma dúvida 
após visitar o site ele consegue julgar que todas as informações 
foram suficientes para respaldar o seu bid. 

2.3 A CONCESSIONARIA deverá obter a(s) outorga(s) de 
direito de uso de recursos hídricos da(s) USINA(S) 
integrante(s) do respectivo LOTE junto à Agência Nacional 
de Águas - ANA ou à unidade estadual gestora de recursos 
hídricos, conforme a dominialidade do( s) rio( s) onde se 
localize(m) a(s) USINA(S), apresentada no quadro abaixo, 
observados os prazos, as condições e os procedimentos 
estabelecidos pelo Poder Outorgante correspondente. 
Eventuais atrasos nos prazos para obtenção da(s) outorga(s) 
que possam ocorrer por falhas não imputados à 
CONCESSIONÁRIA não deverão gerar restrições de 
despacho nas usinas ou multas regulatórias por atraso em 
marcos definidos no edital e documentos correlatos. 

Não aceita 

Não aceita 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

Todos os pedidos de 
esclarecimentos ao 
Edital, que inclui as 
informações contidas no 
Data-Room, serão 
respondidos pela Aneel, 
tal como colocado na 
alínea D do item I. 7 do 
Edital. 

Questões ambientais ou 
de recursos hídricos que 
eventualmente gerem 
restrições de despacho 
não podem ser ignoradas. 
Aplicação ou não de 
penalidades deve ser 
avaliado no caso 
concreto, não cabendo 
posicionamento 
antecipado. 
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# Entidade Documento questionado 

44. Engie Edital 

Proposta 

Justificativa 

Entendemos que o fato do leilão ser para o investidor assumir 
usina(s) em operação, todas as licenças para operação das 
usinas dentro dos níveis para atingir os padrões de qualidade e 
geração exigidos devem estar disponíveis para o momento do 
CONCESSIONÁRIO assumir a operação do{s) 
empreendimento(s). 

Qualquer atualização de licença, por exemplo alteração de 
titularidade, não poderá expor o investidos a penalidades 

I por processos que estão fora do seu campo de controle. 
2.5 A CONCESSIONARIA deverá firmar Contrato de Uso 
do Sistema de Distribuição - CUSD, com a distribuidora 
acessada 1, ou Contrato de Uso do Sistema de Transmissão -
CUST com o Operador Nacional do Sistema Elétrico -
ONS, estabelecendo as condições técnicas e comerciais 
relativas ao uso das instalações de distribuição ou 
transmissão, em até 60 (sessenta) 90 (noventa)2 dias após o 
início da contagem do prazo da Concessão, nos termos da 
Cláusula Quarta do CONTRA TO. 

Justificativa 

1- Detalhamento do tipo de documento a ser firmado, de acordo 
com o ponto de conexão da usina, e com qual órgão. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

O prazo de 90 dias 
estabelecido nos 
procedimentos de rede é 
para novos acessos de 
usinas, o que não é o 
caso das usmas em 

Aceita Parcialmente licitação. 
Será colocada a 
expressão "com a 
distribuidora acessada". 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

45. Engie Edital 

Proposta 

2- Compatibilização do prazo para assinatura do CUST com o que 
é estabelecido nos Procedimentos de Rede para novas usinas. 
Neste caso, o agente tem 90 dias para assinar o CUST após 
emissão do Parecer de Acesso. 

2.6 A CONCESSIONARIA deverá firmar Contrato de 
Conexão à Distribuição ou Contrato de Conexão à 
Transmissão - CCT com a respectiva Distribuidora ou 
Transmissora, consubstanciando as condições técnicas da 
conexão da(s) USINA(S) HIDRELÉTRICA(S) e as 
comerciais relativas à disponibilidade das instalações de 
distribuição ou transmissão, em até 60 (sessenta) 90 
(noventa) dias após o início da contagem do prazo da 
Concessão, nos termos da Cláusula Quarta do 
CONTRA TO. Estes contratos deverão seguir a orientação 
de cálculo de valores de encargo de conexão conforme 
definições Nota Técnica n° 007/2017-SRT/ANEEL. 

Justificativa 

Compatibilização do prazo para assinatura do CCT com o que é 
estabelecido nos Procedimentos de Rede para novas usinas. 
Neste caso, o agente tem 90 dias para assinar o CCT após 
emissão do Parecer de Acesso. 

A ANEEL emitiu a NT 007/2017/ANEEL com a sua 
interpretação da legislação para definição de valores 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não Aceita 

O prazo de 90 dias 
estabelecido nos 
procedimentos de rede é 
para novos acessos de 
usinas, o que não é o 
caso das usmas em 
licitação. 
Quanto ao uso da NT 
007/2017 para o cálculo 
de encargo, este 
instrumento não pode ser 
utilizado por não se 
constituir em norma 
aprovada pela Aneel, 
passível de ser aplicada 
no Edital. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

' ·----·-· 
devidos pelos A CESSANTES aos sistemas de 
transmissão/distribuição. Sugerimos incluir como referência 
os valores apontadas nesta nota técnica de modo a evitar 
que o ACESSANTE esteja sujeito a aceitar valores 
impostos pelo ACESSADOS no momento da negociação do 
contrato. 

A Engie propõe que as garantias físicas das usinas que são A determinação do 
objetos deste leilão sejam reduzidas em 10%, que é o limite montante de garantia 
máximo de redução total englobando todas as revisões que a física de energia de um 
usina pode ter ao longo de sua operação, conforme § 5° do artigo empreendimento de 
21 do Decreto 2.655/1998. geração é competência 

originária do MME, 
Em função disso, estas garantias físicas não devem sofrer conforme § 2° do art. 2° 

46. Engie Edital revisões ao longo dos 30 anos de concessão. Não aceita do Decreto no 
5.163/2004. 

Esta alteração proposta traz maior previsibilidade ao Também está definida na 
empreendedor e segurança ao MRE, evitando níveis altos de legislação a previsão de 
GSF. revisão - ordinária e/ou 

extraordinária - não 
Ao alterar a garantia física, novos valores de BO devem ser podendo a ANEEL 
calculados. alterar essa previsão. 

--Zf)ANEEL ..___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência_ 

AGl~W NACIONAl Df f~fRGI~ ÜI:T~ICA 
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# Entidade Documento questionado 
Aproveitamento 

Proposta 

47. Engie 

48. Engie 

Edital 

Edital 

Conforme proposta apresentada no item anterior, ao alterar 
a garantia fisica, novos valores de GAG e RBO devem ser 
calculados. 

2. 12.2 Os valores dispostos no item 2.1 O Aãe consideram o 
percentual Ga-<le 100% garantia física de cada USINA destinado 
ao regime de cotas, porém, após assinatura do CONTRA TO DE 
CONCESSÃO ou após o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA, 
somente 70% deverão ser destinados ao regime de cotas e o 
valor do item 2.10 será reduzido para 70%. 

ou 
2. 12.2 Os valores dispostos no item 2.1 O Aãe consideram o 
percentual Ga-<le 70% garantia física de cada USINA destinado ao 
regime de cotas. "(nesse caso alterar os valores dispostos no item 
2.10)" 

Não aceita 

Aceita Parcialmente 

• A Nota Técn1ca é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

ANEEL 

Observação/Justificativa 

A determinação do 
montante de garantia 
fisica de energia de um 
empreendimento de 
geração é competência 
originária do MME, 
conforme § 2° do art. 2° 
do Decreto no 
5.163/2004. 
Também está definida na 
legislação a previsão de 
revisão - ordinária e/ou 
extraordinária - não 
podendo a ANEEL 
alterar essa previsão. 
A redação do item será 
ajustada de forma a 
deixar mais clara que o 
valor de RAG será 
reduzido em 30% após a 
efetiva assunção da usina 
pela Concessionária. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

Justificativa 

Esclarecer percentuais de garantia fisica destinado ao 
regime de cotas e valores de RAG e RBO. 

2.11 O GAG abrange os custos regulatórios de operação, Não vislumbramos maior 
manutenção, meio ambiente (execução de programas ambientais clareza em colocar a 
e renovação de licenças ambientais de operação), administração, proposta colocada, afinal 
remuneração e tanto no Edital como no 
amortização da USINA HIDRELÉTRICA, bem como os Contrato de Concessão 
investimentos em melhoria durante o prazo da fica claro que o GAG 

49. Engie Edital respectiva concessão. Não aceita deve ser suficiente para 
cobrir todos os custos da 

Justificativa concessão, que incluem 
os socioambientais. 

Confirmar que custos de meio ambiente (programas ambientais, 
renovação da LO) estão incluídos na GAG. 

8.11 No caso de inabilitação da PROPONENTE vencedora 
de cada LOTE ou Sublote, poderão ser convocadas, 
mediante a conveniência do interesse público, para 

50, Engie Edital 
apresentar os Documentos de Habilitação, no prazo de até ; Aceita 
ftFês1 5 (cinco) dias úteis a contar do ato de convocação, as 
demais PROPONENTES, sucessivamente e segundo a 

. 

ordem decrescente dos valores dos lances ofertados no 
LEILÃO, até que uma atenda as condições de habilitação 

---Zf>ANEEL-. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AGtNCIA NACIO~A! 0( fNfRGIA fttT~ICA 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- . -
fixadas neste Edital. 

Justificativa 

Sugerimos aumentar o prazo para proporcionar melhor 
tempo para preparar a documentação pois pode haver 
necessidade de levantamento de documentação no exterior 
ou em mais de uma empresa (para o caso de consorcio). 

Subcláusula Oitava • Os valores de garantia física de energia e A determinação do 
de potência da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) montante de garantia 
são aqueles definidos em ato do Poder Concedente e não fisica de energia de um 
serão peàerãe ser revisados na ferma àa legisla~ãe vigente empreendimento de 
durante todo o período da concessão. geração é competência 

originária do MME, 
Justificativa conforme § 2° do art. 2° 

do Decreto n• 

51. Engie Contrato de Concessão 
A Engie propõe que as garantias físicas das usinas que são Nao aceita 5.163/2004. 
objetos deste leilão sejam reduzidas em 10%, que é o limite Também está definida na 
máximo de redução total englobando todas as revisões que a legislação a previsão de 
usina pode ter ao longo de sua operação, conforme § 5° do artigo revisão - ordinária e/ou 
21 do Decreto 2.655/1998. extraordinária - não 

podendo a ANEEL 
Em função disso, estas garantias físicas não 
revisões ao longo dos 30 anos de concessão. 

devem sofrer alterar essa previsão. 

Esta alterªção _]JI'oposta traz maior f)l'evisibilidade ao 

___z)ANEEL ._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AGtiiCIA N~CIQ~At D( [NaC/A f.t(1RrCA 
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# Entidade Documento questionado 

52. Engie Contrato de Concessão 

Proposta 

empreendedor e segurança ao MRE, evitando níveis altos de 
GSF. 

Ao alterar a garantia fisica, novos valores de 80 devem ser 
calculados. 

CLAUSULA SEXTA 
Exclusivamente na parcela da garantia física de energia e de 
potência destinada ao regime de COTAS, a Concessionária será 
remunerada por meio de RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO- RAG, 
homologada pela 
Contrato de Concessão no xx/201X- ANEEL- UHE(S) 
ANEEL, por Usina Hidrelétrica, a ser paga em parcelas 
duodecimais, sujeita a ajustes em decorrência do padrão de 
qualidade do serviço de geração prestado, e excluída do 
montante necessário à cobertura das despesas com as 
contribuições sociais ao Programa de Integração Social - PIS e 
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP, e com a Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social- COFINS. O montante necessário à cobertura 
das despesas com as contribuições sociais ao PIS e ao PASEP, e 
com a COFINS serão acrescidas à RAG apôs a assinatura do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Justificativa 

Esclarecer sistemática de arrecadação e responsabilidades de 

. ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita Parcialmente 

A redação da cláusula 
sexta será ajustada de 
forma a deixar mais claro 
que o montante 
necessário à cobertura 
das despesas com as 
contribuições sociais ao 
PIS e ao PASEP e com a 
COFINS será acrescido 
na liquidação financeira, 
a ser operacionalizada 
pela CCEE. 

---A)ANEEL-. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

AGCWCIA IIACIOJ/A! Of (N!RGIA f!(rRoCA 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

··--· . . . 

PIS, PASEP e COFINS. 

CLÁUSULA SEXTA A redação dessa 
Subelóusula Nona Gs \'aie.Fes das flaFselas de GAG, de subcláusula será alterada 
RBG, de e11eafges de \!Se e de ee11e1<ãe e de 8\liFes eneaFges para deixar claro que 
••ige11tes sefãe Fedüi'óides em 3 fl% (tFiHta flSF ee11tej a flaF!Íf durante a operação 
da assi11atma deste Gelllfate, data em ('jlle sefá flermi!ida à assistida a concessionária 
Coneessionória a lhn eemefeializa\)ãe de 3fl% da gam11tia perceberá somente a 
fisiea de ellefgia e de flStêHeia da(sj Psi11a(s) RBO, referente a I 00%, 
Hidrelétriea(s) [,Fessah•ade e fleFÍede de GfleFa\)ãe e após o término desse 
Assistida em ('jlle te da a gafafltia fisiea da(sj Psi11a(s) período a concessionária 

53. Engie 
Contrato de Concessão 

Hidrelétriea(s) estaFá em Fegime de GG+ASJ. Não aceita receberá o GAG e RBO 
referente ao valor de 

Justificativa 70% do montante 
disposto no edital e 

O edital e contrato de concessão definem que o percentual contrato. 
destinado ao regime de cotas e fixado em 70%. De modo a Dada a possibilidade de 
melhorar o entendimento dos documentos do leilão, percepção de 100% da 
sugerimos referenciar todos os valores GAG e RBO sejam RBO, é conveniente 
referenciados a 70% da GF. manter o valor referente 

a 100%. 

---A')ANEEL-. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

~G[NCIA HACIO~A! OE ENE~GIA fllTRICA 



Número: 48577.001430/2017-00

E=IANEEL 
AG(NCIA NACION!l DE ENERGIA EtiTRICA 

-· 
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-
CLAUSULA DECIMA-QUINTA A redação foi alterada de 

forma a deixar mais clara 
Subcláusula Quarta - Para efeito das indenizações tratadas nas a situações que cabem ou 
Subcláusulas Segunda e Terceira desta Cláusula, o pagamento não indenização quando 
do valor de indenização dos bens reversíveis será realizado em extinta a concessão_ 
conformidade com o Contrato de Concessão no xx/201X- ANEEL 
- UHE(S) disposto nas normas setoriais, depois de finalizado o 
processo administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias 
de recurso, semle G9Asi8eFa8es ameflizalles, ~aFa efeiles de 
iA8eAiZa9ãe, 95 iA'/eslimeAies em MEL~ ORlAS, 

54. Engie Contrato de Concessão iA8e~eA8eAiemeAie !la data de iAee~eFa9ãe desses lleAs. Os Aceita Parcialmente 

investimentos em MELHORIAS deverão ser amortizados pela 
taxa definida pela ANEEL e indenizados ao fim da concessão. 

Justificativa 

Evitar o sucateamento dos ativos. 
Melhor previsibilidade para os investidores do retomo de 
investimentos realizados em MELHORIAS, principalmente 
quando próximo ao fim da concessão. 

Sui!Giáusula Césima Sellta Qeslle ~ue Aãe Gausalla ~ela A determinação do 
GonGessionáFia, a eveAiual Fe••isãe da §aFaAiia montante de garantia 

55. Engie Contrato de Concessão lísiGa 8a(s) blsina(s) J,ji!JFeléiFiGa{s), ~aFa mais eu ~aFa meAes, Não aceita fisica de energia de um 
Aãe afelafá a RAG !la GonGessionáFia, empreendimento de 
devends, nesta hipótese, serem reealeHladas as COTAS de geração é competência 
eada 918TRIBtJI90RA. originária do MME, 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
- - ·-· 

conforme § 2° do art. 2° 
Justificativa do Decreto no 

5.163/2004. 
A Engie propõe que as garantias físicas das usinas que são Também está definida na 
objetos deste leilão sejam reduzidas em 10%, que é o limite legislação a previsão de 
máximo de redução total englobando todas as revisões que a revisão - ordinária e/ou 
usina pode ter ao longo de sua operação, conforme § 5° do artigo extraordinária - não 
21 do Decreto 2.655/1998. podendo a ANEEL 
Em função disso, estas garantias físicas não devem sofrer alterar essa previsão. 
revisões ao longo dos 30 anos de concessão. 
Esta alteração proposta traz maior previsibilidade ao 
empreendedor e segurança ao MRE, evitando níveis altos de 
GSF. 
Ao alterar a garantia fisica, novos valores de BO devem ser 
calculados. 

Subcláusula Quarta -A garantia física de energia e de potência O § 1° do art. 4° da Lei 
correspondente à(s) AMPLIAÇÃO(ÕES) da(s) Usina(s) 12.783113 prevê que a 
Hídrelétríca(s) será inteiramente alocada em regime de COTAS garantia fisica da 
na proporção da garantia física originalmente alocada para este ampliação será em 
fim. , senlerme ElefiniEie ['ela ANEEb regime de cotas, assim 

56. Engíe Contrato de Concessão Não aceita como o art. 2° da Portaria 
Justificativa MME n° 418/2013. 

É justo que eventuais ampliações sejam alocadas 
proporcionalmente a cada ambiente de contratação que a 
vencedora do leilão definir, conforme sua estratégia de 

---?f>ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido petas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

ACt~W N•CION~I Of [N(~GIA EttrRICA 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- .. 

comercialização. 

1.1 PARTICIPAÇÃO 

1.13 Poderão participar deste LEILÃO, como 
PROPONENTES, desde que satisfaçam 
plenamente as disposições do Edital e da 
legislação em vigor: 
1.13.1 Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, nacional ou estrangeira, 
isoladamente ou reunida em consórcio. 
1.13.2 Fundo de Investimento em 

57. Brookfield Edital Participações (FIP) e entidade de previdência , Aceita 

complementar , reunido em consórcio com 
outro(s) FIP e/ou entidade(s) de previdência 
complementar, desde que o consórcio conte 
com a participação de uma ou mais Pessoas 
Jurídicas que não se caracterizem como FIP 
nem como entidade de previdência 
complementar. 
1.13.3. FIP isoladamente. 

Justificativa 

---?f>ANEEL ...___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

A~[IIC!A NACIONAl Of [NUCIA l!CfRICA 
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Aproveitamento 

58. Brookfield 

--Zf>ANEEL ---
AGEI<W 1/ACIOHA! Df fNUGIA flH~fÇA 

Edital 

Ampliar as possibilidades de participantes e 
formas nas quais poderão se organizar para 
participação e habilitação no leilão, visando 
uma maior flexibilidade e consequente 
atratividade/competitivid a de. 

1.24 A PROPONENTE poderá utilizar SPE já constituída em 
etapa anterior ao LEILÃO, de objeto semelhante, mantida, no 
caso de consórcio, a mesma participação das empresas 
consorciadas, ou, caso haja ingresso de nova pessoa jurídica 
e/ou entidade ou substituição de algum dos integrantes do 
consórcio original, as participações poderão divergir, 
cabendo a apresentação de novo contrato de constituição de 
consórcio juntamente com os Documentos de Habilitação. 

Justificativa 

Apenas ajuste de redação para fins de consistência com as 
alterações propostas. 

Não aceita 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

ANEEL 
Observação/Justificativa 

A redação atual está 
adequada, porquanto visa 
assegurar: 
(i) a finneza de compromissos 
entre os membros de 
consórcio, assumidos a partir 
da inscrição no leilão, e 
consubstanciados no contrato 
de constituição do consórcio a 
ser apresentado para fins de 
habilitação, caso vencedor do 
certame; e 
(ii) a celeridade do processo 
de celebração do contrato de 
concessão, sem prejuizo da 
posterior transferência de 
titularidade, em processo 
específico de anuência, que se 
desenvolve fora da licitação. 
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# Entidade Documento questionado 

59. Brookfield Edital 

60. Brookfield Edital 

Proposta 

5.5 Instruções para operar o Sistema de INSCRIÇÃO: 
5.5.1 Ao acessar o Sistema de INSCRIÇÃO, primeiramente a 
INTERESSADA deverá selecionar a forma que deseja participar 
do LEILÃO: 
5.5.2 Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado (Isolada); 
5.5.3 FIP (Isolado); 
5.5.4 Consórcio, em cuja INSCRIÇÃO deverá informar: 
a. a participação percentual de cada consorciada; 
b. a líder do consórcio, a qual será a responsável perante a ANEEL pelo 
cumprimento dos compromissos decorrentes do LEILÃO, cabendo 
somente à lide r todo relacionamento com a ANEEL. 

Justificativa 

Apenas ajuste de redação para fins de consistência com as 
alterações propostas. 

8.7.5.5 Gas&-<'t No caso de eeAséFeie seja eem~este FIP, deverá 
ser considerado como Patrimônio Líquido do FIP (i) a soma dos 
Patrimônios Líquidos de cada cotista que o compõe ou (ii) o valor 
de patrimônio líquido do FIP informado para a Comissão de 
Valores Mobiliários- CVM, nos termos do disposto no inciso I, 
art. 46 da Instrução CVM n° 578/2016. 
Justificativa 

Apenas ajuste de redação para fins de consistência com as 
alterações propostas. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita 

Aceita 

---A)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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"- -
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- -- ---· 

CLAUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO A redação da cláusula 
(RAG) sexta será ajustada de 

forma a deixar mais claro 
Exclusivamente na parcela da garantia fisica de energia e de potência que o montante 
destinada ao regime de COTAS, a Concessionária será remunerada necessário à cobertura 
por meio de RECEITA ANUL DE GERAÇÃO- RAG, homologada pela 

das despesas com as ANEEL, por Usina Hidrelétrica, a ser paga em parcelas duodecimais, 
sujeita a ajustes em decorrência do padrão de qualidade do serviço de contribuições sociais ao 

geração prestado e exelui~a ~e meA!aAte AeeessáFie à eelleF!ura ~as PIS e ao PASEP e com a 

~es~esas eem Despesas com as contribuições sociais ao Programa de COFINS será acrescido 

61. Brookfield Contrato de Concessão 
Integração Social - PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do Aceita Parcialmente na liquidação financeira, 
Servidor Público -PASEP, e com a Contribuição Social para o a ser operacionalizada 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS serão arcadas pela pela CCEE. 
futura Concessionária. 

Justificativa 

O objetivo é deixar claro que o montante da RAG não considera 
os impostos diretos citados, os quais seriam de responsabilidade 
da Concessionária, na forma da legislação tributária em vigor. 

CLAUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO Não se mostra razoável 
(RAG) listar todos os encargos 

incidentes, tal como 
62. Brookfield Contrato de Concessão Não aceita sugestão, afinal ao longo 

Subcláusula Segunda· A RAG será reajustada anualmente pela da outorga (30 anos) é 
ANEEL, no dia primeiro de julho, observado o prazo mínimo 

possível a criação de legal de 12 (doze) meses da data de realização da sessão pública 
outros encargos ou a 

_;r)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

63. Brookfield Contrato de Concessão 

Proposta 

da licitação da(s) concessão(ões), para as parcelas de GAG, RBO 
e, caso existente, de GAGAmpl, conforme equação abaixo: 
OEt: (Listar os encargos incluídos) 

Justificativa 

É necessário indicar os encargos incluídos na parcela de OEt a 
fim de permitir o cálculo do que já está considerado na fórmula 
apresentada e o que deverá ser deduzido da RAG posteriormente. 

Clausula Oitava 

Subclausula ~Primeira 
A ANEEL poderá estabelecer novos critérios, indicadores, 
fórmulas, parâmetros e padrões definidores da qualidade do 
serviço constantes desta Cláusula, por meiO de resolução 
normativa. 
Subclausula segunda : A ANEEL deverá ajustar a RAG de forma 
compatível à variação dos requisitos de qualidade do serviços 
previstos na subclausula primeira. 

Justificativa 

O texto da minuta do contrato de concessão desta subclausula 
impõe ao empreendedor um elevado nsco regulatório, em 
decorrencia de mudanças nos padrões de qualidade do serviço 
desacompanhadas de um compatível ajuste na RAG, tendo em 
vista o prazo de concessão de 30 anos. 
A medida visa evitar eventuais pedidos de reequilibrio econômico 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

extinção de algum deles. 
Ademais, tais custos são 
repassados às 
distribuidoras cotistas, 
conforme legislação 
aplicável. 

Entende-se como 
obrigação da 
Concessionária sujeitar
se aos regulamentos 
vigentes e também aos 
novos que eventualmente 
surJam ao longo da 
vigência da 
concessionária. A mesma 
regra aplica-se às demais 
concessionárias licitadas 
ou prorrogadas nos 
termos da Lei no 
12.783/2013. 

--A)ANEEL .___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina·se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

64. Brookfield Contrato de Concessão 

Proposta 

financeiro e judicialização. 

Cláusula Décima 

Subcláusula Segunda - A Concessionária deverá atender a todas 
as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e aos 
encargos oriundos da legislação e normas regulamentares 
estabelecidas pelo Poder Concedente e pela ANEEL, bem como a 
quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da 
exploração da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s), especialmente as 
seguintes: 
I. Taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica; e 
II. Encargos de uso do sistema de transmissão e de distribuição 
de energia elétrica, quando devidos, celebrando os respectivos 
contratos em conformidade com a regulamentação específica. 
Subclausula terceira- As obrigações referidas na subclausula 
segunda anteriores ao período de operação assistida não 
serão assumidas pela Concessionária. 

Justificativa 

O texto da minuta do contrato de concessão desta subclausula 
impõe o risco de que o empreendedor assuma passivos do 
concessionário anterior e da empresa que será responsável no 
período de operação assistida. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Conforme colocado na 
cláusula quarta, e suas 
Subcláusulas, do 
Contrato de Concessão, 
as responsabilidades da 
Concessionária inicia-se 
a partir da assunção do 
serv1ço, sendo que no 
período de operação 
assistida a empresa 
designada a operar a 
usina continua sendo a 
responsável pelo serviço 
de geração, inclusive 
quanto ao cumprimento 
de obrigações 
decorrentes desse 
serviço. 
Nesse sentido, não 
vislumbramos maior 
clareza ao contrato em 
colocar o texto proposto 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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-
ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-
quanto às 
responsabilidades da 
contratada e da 
operadora designada a 
prestar o serviço de 
ger'!Ç_ão. 

Cláusula Décima 

Subcláusula Quarta - Na contratação de serviços e na aquisição 
de materiais e equipamentos vinculados à(s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s), objeto deste Contrato, a Concessionária deverá 
considerar ofertas de fornecedores nacionais atuantes no 
respectivo segmento e, fl8S easas em ~~~· I! aja inàiseHtí•,•el 
e~Hi•,•alêHeia eRtFe as areFtas, asseg11FOF pFereFêReia a empFesas 
laealizaàas Ra teFFitéFia bFasileiFa. 

Justificativa 
65. Brookfield Contrato de Concessão Aceita 

Na licitação, a função objetivo do empreendedor é encontrar 
meios de oferecer o menor Retorno de Bonificação da Outorga 
dentro dos padrões de qualidades exigidos no contrato de 
concessão. 
o empreendedor sempre buscará a melhor relação custo-
beneficio, independente da origem do fornecedor. 
Assim, o texto da minuta do contrato de concessão desta 
subcláusula impõe restrição excessiva ao empreendedor na 
medida que é pouco objetivo os termos "indiscutível 
equivalência" e "assegurar preferencias a empresas localizadas no 
território brasileiro". 

--A)ANEEL -
'A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
- ·- --· 

1.21. Não poderá integrar a SPE, pelo prazo o item 1.21 especifica 
de [o] anos !JPÓS a celebração do CONTRA TO DE que a SPE criada, 
CONCESSAO, a pessoa jurídica ou entidade que não conforme disposições 
tenha participado do LEILÃO, sendo que, no caso de dos itens 1.18 e 1.19, 
consórcio, a SPE deverá ser constituída deve refletir a(s) 
exclusivamente pelo grupo consorciado originalmente empresa(s) inscrita(s) e 
inscrito e por todos os integrantes do consórcio, na vencedora( s) da 

Arap, Nishi & 
proporção das respectivas participações. licitação. 

66. Uyeda Edital Não aceita Os requisitos de 
Justificativa transferência da outorga Advogados 

e do controle estão 
Sugere-se a fixação de prazo especifico para a dispostos no Contrato de 
vedação constante do item 1.21 do Edital, a fim de Concessão. 
que não comprometa eventuais alterações societárias Não vislumbramos 
necessárias ao longo da vigência do Contrato de necessidade de se 
Concessão e que estejam de acordo com a legislação restringir alterações 
e a regulamentação vigente. futuras na composição da 

SPE. 

--i{)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
67. Uyeda Edital 

Advogados 

Proposta 

Trata-se de pedido de esclarecimento 

Nos termos do item 2.18.8 do Edital. consta que, 
durante o período denominado "operação assistida", a 
Concessionária será responsável por assistir a 
operação das UHEs. Ocorre que o imediatamente 
subsequente (2.18. 9) dispõe, em sentido contrário, 
que, no referido período de operação assistida, a 
empresa designada nos termos do art. 9° e parágrafos 
da Lei no 12.783/2013 (no caso a CEMIG Geração e 
Transmissão S.A.) continuará a responsável pela 
prestação dos serviços de geração e pelos bens da 
concessão, "cabendo à futura CONCESSIONARIA 
apenas o recebimento da parcela do RBO, nos termos 
do item 2.13.1 deste Editaf'. 

Favor aclarar, nesse contexto, (t) qual(is) 
seria(m) a(s) efetiva(s) atribuição(ões) da 
Concessionária no período de operação 
assistida e (it) se o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias previsto no item 2.18.2 do Edital 
se refere ao prazo máximo de duração admitido para 
a operação assistida das UHEs. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Trata-se, na verdade, de 
esclarecimentos, os quais 
serão respondidos a 
seguir: 
(i) Durante a operação 

assistida, caberá à 
nova concessionária 
acompanhar a 
empresa prestadora de 
serviço de geração na 
administração da 
usina, incluindo a sua 
operação. Nesse 
período, ficará 
responsável pela usina 
a prestadora de 
servtço. 

(ii) Sim. 180 dias é o 
prazo máximo. 

--A)ANEEL--..._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

~ . ... - --- -· ~ ~~ ··-··-

8.6.1 Comprovante de registro e regularidade do(s) O que se exige é que o 
responsável( eis) técnico(s) da PROPONENTE no responsável técnico da 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Proponente tenha 
Agronomia - CREA, para efeito de comprovação da registro e esteja regular 
qualificação profissional, caso a atividade da com o CREA. Há 
PROPONENTE exija o cadastro nas referidas necessidade de a 
entidades. proponente apresentar 

uma pessoa vinculada à 
Justificativa Proponente que será a 

responsável técnica pela 
O item 8.6.1 do Edital exige, dentre os requisitos de instalação. 

Arap, Nishi & 
qualificação técnica, o comprovante de registro e De toda a forma, foi 

68. Uyeda Edital 
regularidade da proponente no Conselho Regional de Não aceita inserido nesse item que o 

Advogados 
Engenharia e Agronomia- CREA. registro e a regularidade 
Ocorre que, muitas vezes, a natureza da proponente do responsável técnico 
(p.ex. fundos de investimento) ou as atividades por poderá ser feito a partir 
esta desempenhadas (p.ex. "holdings") não demanda da Subcontratada. 
a inscrição no CREA. Nesse contexto, sugere-se (1) a 
retificação do nome do CREA, haja vista transferência 
parcial de suas competências para o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo- CAU e (ÍI) a inclusão de 
ressalva ao final do item em destaque para frisar que 
o registro no CREA será exigido tão somente 
quando a atividade desempenhada pelo proponente 
assim demandar. 

--Zf>ANEEL--_ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina~se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

__ , __ 

Inclusão de novo item Foi inserido item 
["]. Para fins do disposto no item 8.6.2, a exigindo a apresentação 
comprovação de que o(s) profissional(is) de nível de vinculo da Proponente 
superior, detentor(es) do(s) atestado(s) ou Contratada para fins 
apresentado(s}, pertencem ao quadro permanente de de qualificação técnica. 
pessoal do PROPONENTE dar-se-á por meio de: 

a. cópia autenticada do Contrato de Trabalho, das 
anotações de Carteira de Trabalho e Previdência 
Social- CTPS, acompanhadas da respectiva Ficha 
de Registro de empregados, nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT (Decreto-

Arap, Nishi & Lei n° 5.452143); 
69. Uyeda Edital Aceita Parcialmente 

Advogados b. no caso de sócios, mediante cópia autenticada do 
contrato social ou do estatuto social; 

c. quando se tratar de dirigente de empresa, 
tal comprovação poderá ser feita por meio de 
cópia da Ata da Assembleia referente à sua 
investidura no cargo, ou o contrato social ou 
o estatuto social; ou 

d. quando se tratar de profissional aut6nomo 
contratado, mediante contrato de prestação 
de serviços vigente na data de realização da 
sessão pública do LEILÂO. 

---Zf)ANEEL--. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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Aproveitamento Observação/Justificativa 

- " "" 

Justificativa 

Considerando o posicionamento majoritário do 
Tribunal de Contas da União (cf_ Acórdão 1842/2013-
Plenário, TC 011.556/2012-9, relatora Ministra Ana 
Arraes, 17.7.2013), sugere-se a inclusão de item 
especifico no Edital para disciplinar as possibilidades 
de comprovação de vinculo entre o profissional 
detentor do atestado de qualificação técnica 
e a proponente. 
8.6.2.1. Caso a PROPONENTE, ou pessoa Foi alterado esse item 
jurídica integrante de seu GRUPO ECONÔMICO, para estabelecer que uma 
opere US/NA(s) HIDRELÉTRICA(s) no Brasil, a subsidiária da 
comprovação de que trata o item 8.6.2 poderá ser Proponente possa suprir 
feita mediante a apresentação da(s) outorga(s) as exigências 
vigente(s). estabelecidas no item 

Arap, Nishi & 
8.6.2 e subi tens. 

70. Uyeda Edital 8.6.2.2. Caso a PROPONENTE ou pessoajuridica Aceita Parcialmente 

Advogados integrante de seu GRUPO ECONOMICO, opere 
USINA HIDRELÉTRICA no exterior, a comprovação 
de que trata o item 8.6.2 poderá ser feita 
mediante a apresentação de documento emitido por 
instituição ou órgão com competências análogas às 
da ANEEL e/ou do ONS de seu país. 
8.6.2.2.1. Na hipótese de apresentação de 
outoraa em nome de_l)_essoajurídica integrante do 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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Arap, Nishi & 
71. Uyeda Edital 

Advogados 

Proposta 

GRUPO ECONOMICO da PROPONENTE, deverá 
ser apresentada a documentação que comprove a 
referida relação societária. 

Justificativa 

Em linha com os mais recentes instrumentos 
convocatórios federais para a concessão de serviços 
públicos, sugere-se a inclusão, no Edital, de previsão 
autorizando a comprovação de qualificação 
técnicooperacional por meio de qualificação de 
empresa integrante do grupo econôm1co da 
proponente, conforme definição prevista no Apêndice 
A ao Edital.1 
Inclusão de evento no Cronograma do 
Edital 
Edição de Resolução pela ANEEL disciplinando a 
alocação de cotas de garantia física e potência 
decorrentes do Leilão. 

Justificativa 

Considerando que (t) nos termos do art. 18 da 
Resolução Normativa n° 514/2012, o gerador fará jus 
ao recebimento da RAG a partir da data do início do 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Está previsto para o 2° 
semestre de 20 I 7 
aprovação de 
aprimoramento de regra 
para alocação das cotas 
de para 20 18 e anos 
subsequentes. 
De toda forma, conforme 
REN n° 63!12014 
(vigente), a alocação de 
cotas de todas as usinas 
constantes do regime 

--A)ANEEL ..___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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Arap, Nishi & 
72. Uyeda Contrato de Concess]ap; 

Advogados 

Proposta 

período de alocação de cotas e (il) nos termos da 
Cláusula Sexta, Subcláusula Quarta, da Minuta do 
Contrato de Concessão, a Concessionária fará jus á 
RAG a partir do início da contagem do prazo da(s) 
concessão(ões), sugere-se que o cronograma anexo 
ao Edital preveja expressamente prazo para que a 
ANEEL aloque as cotas de garantia física e potência 
após o término do Leilão, a fim de que não haja 
qualquer prejuízo à remuneração da(s) 
Concessionária(s) após a celebração do Contrato de 
Concessão. 
Solicitação de esclarecimento 

A Subcláusula Sétima da Cláusula Quinta 
dispõe que a Concessionária, especificamente no que 
tange à garantia física e potência destinadas ao 
regime de cotas, não arcará com os riscos 
hidrológicos ou com os resultados do MRE, em 
consonância com o disposto no art. 1°, §5°, da Lei 
Federal n° 12.783/2013. 
Nesse contexto, entende-se que não será devido, 
pela Concessionária, qualquer prêmio de risco ou 
encargo setorial em relação ao referido risco 
hidrológico, nos termos da Resolução Normativa n° 
684/2015 ou na regulamentação aplicável. Favor 
confirmar se o entendimento está correto e, em caso 
positivo, favor alterar a subcláusula para aclarar a 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

aludido será realizada em 
2017 com vigência para 
2018,2019 e 2020. 
Todas as usinas do leilão 
já apresentam alocação 
de cotas para o ano de 
2017. 

Trata-se, na verdade, de 
pedido de 
esclarecimento: 
O que a subcláusula 
denota é que, em função 
da participação da usina 
no MRE, há uma 
exposição da usma em 
razão do despacho do 
ONS e das condições 
hidrológicas. Nesse 
sentido, na proporção da 
garantia fisica destinado 
ao regime de cota, a 
concessionária não 
arcará com os eventuais 

--if>ANEEL-
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-
questão. dispêndios relacionados 

a isso. 

CLAUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE Não se mostra razoável 
GERAÇÃO listar todos os encargos 

incidentes, tal como 
Subcláusula Primeira -A RAG será composta da sugestão, afinal ao longo 
parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de da outorga (30 anos) é 
Geração- GAG, que inclui os investimentos em possível a criação de 
MELHORIAS durante o prazo da(s) concessão(ões), e outros encargos ou a 
da parcela de Retomo da Bonificação pela Outorga- extinção de algum deles. 
RBO, bem como da parcela associada aos custos da Ademais, tais custos são 

Arap, Nishi & 
gestão dos ativos de geração decorrentes de repassados às 

73. Uyeda Contrato de Concessão 
AMPLIAÇÕES, dos Encargos de Conexão, dos Não aceita distribuidoras cotistas, 
Encargos de Uso dos Sistemas de Transmissão ou de conforme legislação 

Advogados Distribuição de responsabilidade da Concessionária, aplicável. 
da parcela de ajuste pela indisponibilidade e de outros 
encargos setoriais e não setoriais vigentes, 
incluindo-se, mas não se limitando a, valores 
cobrados a título de concessão de outorga de uso 
de recursos hídricos, independentemente da 
dominialidade do corpo hídrico, ou, ainda, 
pagamentos pelo uso de bem público referente 
à(s) Usina(s) Hidrelétrica(s). 

--?f')ANEEL .___ 
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# Entidade Documento questionado 
ANEEL 

Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- - - - . - .. --
Justificativa 

Sugere-se aclarar o conceito e a abrangência dos 
"encargos" que serão passíveis de reembolso para 
meio da RAG, incluindo-se valores cobrados a título 
de concessão de outorga de uso de recursos hídricos, 
independentemente da dominialidade do corpo 
hídrico, ou, ainda, pagamentos pelo uso de bem 
público referente à(s) Usina(s) Hidrelétrica(s). 

Exclusão de subcláusula A subcláusula foi 
suprimida. o tema vai 

$1Jée.fá1Js1J,fa Qéeima QlliRia Gase haja Sllôf!eRsãe ser tratado em 
da silllaijãe €JfJ9.<aeieAa.f Res le,cmes da gese.fw;ãe regulamento especifico. 
,1\leFFRalí~<a /lJ'I~'= R0 1383, fie:?:? fie eiJIIJé,ce fie 2Q13, 
eiJ Fe!iftJiameRie supeFVeRieRie, e pa!iJameRie fie G/l.G 
e fie G/\GAmp.f se,<á sllspeRse, fiuraRie esse pe#efie, 

Arap, Nishi & Ra p.<€JfJeJYãe da pelêReia iRsla,fada afetada pe.fa 
74. Uyeda Contrato de Concessão suspeRsãe. Aceita 

Advogados 
Justificativa 

A subcláusula décima quinta da Cláusula Sexta 
estipula expressamente que, na hipótese de 
suspensão operacional caracterizada nos termos da 
Resolução Normativa n° 583, de 22 de outubro de 
2013, o paqamento da GAG e do GAGAmpl deverá 

---?f>ANEEL ._ 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

----
ser suspenso. 
~ importante destacar que a referida Resolução 
Normativa, em seu art. 10, caracteriza como 
suspensão da situação operacional da unidade 
geradora as hipóteses de ocorrência grave ou 
indisponibilidade prolongada, conforme definições 
previstas no mesmo instrumento normativo. Por sua 
vez, em seu art. 13, a norma em questão 
expressamente dispõe que o período de suspensão 
operacional deverá ser considerado para fins de 
aferição de indisponibilidade das usinas, não 
impactando, portanto, sua remuneração. 
Nesse contexto, verifica-se que a disposição 
contratual em comento vai de encontro ao disposto na 
regulamentação setorial, razão pela qual se sugere 
sua exclusão. 
Inclusão de Subcláusula Os valores de RBO que 
CLÁUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE constam do edital e 
GERAÇAO contrato de concessão já 
Subcláusula [o]- Ao longo da vigência do Contrato, a foram calculados 

Arap, Nishi & remuneração da RBO, deverá ser considerada sua Não aceita considerando o WACC 
75. Uyeda Contrato de Concessão remuneração pelo WACC de 8,08% (oito inteiros e de 8,08% real, depois de 

Advogados oito centésimos por cento), real ao ano, deduzidos os impostos, conforme 
tributos, conforme previsto no item 2. 12 do Edital. estabelece o art. jO da 

Resolução CNPE no 

12/2017. 
Justificativa 

---A)ANEEL.___ 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
76. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Considerando a necessidade de estabilidade 
regulatória no que tange à remuneração da 
Concessionária, entende-se pela 
necessidade de fixação do patamar 
remuneratório da RBO ao longo de toda a 
vigência do Contrato, o qual não estará sujeito, 
portanto, às revisões tarifárias 
periódicas promovidas pela ANEEL. 

Inclusão de Subcláusula 
CLÁUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO 
Subc/áusu/a [o]- A ANEEL deverá diligenciar 
para alocar, tempestivamente, as COTAS 
anteriormente ao início da vigência do prazo 
da(s) concessão(ões), de modo a conferir 
plena eficácia ao disposto na Subcláusula 
Quarta desta Cláusula. 

Justificativa 

Considerando que (1) nos termos do art. 18 
da Resolução Normativa n° 514/2012, o 
gerador fará jus ao recebimento da RAG a 
partir da data do início do período de 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Está previsto para o 2° 
semestre de 2017 
aprovação de 
aprimoramento de regra 
para alocação das cotas 
de para 2018 e anos 
subsequentes. 
De toda forma, conforme 
REN n° 631/2014 
(vigente), a alocação de 
cotas de todas as usinas 
constantes do regime 
aludido será realizada em 
2017 com vigência para 
2018,2019 e 2020. 
Todas as usinas do leilão 

--A)ANEEL--
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
77. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

alocação de cotas e (it) nos termos da 
Cláusula Sexta, Subcláusula Quarta, da 
Minuta do Contrato de Concessão, a 
Concessionária fará jus à RAG a partir do 
início da contagem do prazo da(s) 
concessão(ões), sugere-se que o Contrato 
de Concessão expressamente preveja que, 
dentre as obrigações da ANEEL, a alocação 
tempestiva das cotas de garantia física e 
potência anteriormente ao início da vigência 
do prazo da(s) concessão(ões), de modo a 
conferir plena eficácia ao disposto na 
Subcláusula Quarta da Cláusula Sexta do 
Contrato de Concessão. 

Inclusão de Subcláusula 

CLÁUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO 
Subc/áusu/a ["]-A eventual revisão da 
regulamentação setorial referente ao regime 
de COTAS não poderá, de qualquer forma, 
afetar ou obstar a aferição tempestiva da 
RAG pela Concessionária ou, ainda, a 
adequada remuneração pelos custos e 
investimentos incorridos pela Concessionária 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

já apresentam alocação 
de cotas para o ano de 
2017. 

Está previsto para o 2° 
semestre de 2017 
aprovação de 
aprimoramento de regra 
para alocação das cotas 
de para 2018 e anos 
subsequentes. 
De toda forma, conforme 
REN n° 631/2014 
(vigente), a alocação de 
cotas de todas as usinas 

---A)ANEEL--
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-
nos termos deste Contrato_ constantes do regime 

aludido será realizada em 
Justificativa 2017 com vigência para 

2018, 2019 e 2020. 
Sugere-se a inclusão de dispositivo contratual Todas as usinas do leilão 
especifico para esclarecer que a eventual revisão da já apresentam alocação 
regulamentação setorial referente ao regime de de cotas para o ano de 
COTAS não poderá, de qualquer forma, afetar ou 2017. 
obstar a aferição tempestiva da RAG pela 
Concessionária, garantindo, dessa forma, segurança 
juridica aos licitantes 
interessados. 
Inclusão de Subcláusula A RAG será devida 
CLÁUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE desde a data de 
GERAÇÃO assinatura do contrato, 
Subc/áusu/a [•]- A primeira parcela da RAG será observando as 
proporcional ao saldo remanescente de dias do mês condicionantes em caso 

Arap, Nishi & em que ocorrer o início da contagem do prazo da(s) Não aceita de operação assistida, 
78. Uyeda Contrato de Concessão concessão(ões). não se vislumbrando 

Advogados necessidade de se 
Justificativa colocar essa proposta. 

Sugere-se a inclusão de dispositivo contratual 
especifico para regulamentar o pagamento da RAG 
no primeiro mês de vigência da(s) concessão(õe~. 

--A)ANEEL--.. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

- - -· 
Inclusão de Subcláusula o tratamento incorrido 
ClÁUSULA SEXTA- RECEITA ANUAL DE para eventuais 
GERAÇÃO inadimplências na 
Subcláusula [•]- A ANEEL deverá considerar, nas liquidação relativa às 
revisões tarifárias previstas neste Contrato, os valores cotas está disciplinado na 
incorridos pela Concessionária com o rateio Resolução Normativa no 
decorrente de eventual inadimplência por parte das 514/2012. 
concessionárias de distribuição, conforme regras de 
comercialização vigentes da CCEE. Ademais, a revisão 

tarifária prevista nos 
Justificativa Contratos aplica-se, 

apenas, sobre as receitas 
Arap, Nishi & A remuneração precípua da Concessionária, Não aceita associadas às 

79. Uyeda Contrato de Concessão que comprometerá 70% da garantia física ampliações, conforme 
Advogados da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s), nos termos do Cláusula Sétima. 

Contrato de Concessão, decorrerá da 
percepção da RAG, paga pelas distribuidoras 
cotistas. 
Considerando as obrigações contratuais e o 
nivel de garantia física comprometida, 
entende-se que a Concessionária não 
poderá ficar sujeita ao inadimplemento 
das distribuidoras, ainda que mitigado (1) 
pelas garantias contratuais oferecidas pelas 
distribuidoras e (il) pela sistemática de rateio 
de inadimplência prevista nas Regras de 
Comercializa, Regime de Cotas de Garantia 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
80. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Fisica e Energia Nuclear (Versão 2017.1.0). 
Nesse contexto, sugere-se que o Contrato 
de Concessão expressamente estipule o 
reembolso da Concessionária, no âmbito das 
revisões tarifárias periódicas, pelos valores 
incorridos com a sistemática de rateio de 
inadimplência das distribuidoras previsto nas 
referidas Regras de Comercialização. 
Inclusão de Subcláusula 
CLÁUSUlA S~TIMA- REVISÃO DO 
CUSTO DE GESTÃO DOS ATIVOS DE 
GERAÇÃO DECORRENTES DE 
AMPLIAÇOES- GAGAMpl 
Subcláusula [o]- Sem prejuízo do disposto na 
Subcláusula Quarta desta Cláusula, a 
Concessionária poderá, por sua conta e 
risco, realizar investimentos para ampliação 
da capacidade da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) 
com a finalidade de comercializar livremente 
a garantia física e a potência excedentes, 
hipótese em que os dispêndios, para fins 
remuneratón'os, não serão considerados 
como AMPLIAÇÃO, respeitando-se, em 
qualquer hipótese, o percentual mínimo de 
destinação ao regime de COTAS previsto 
neste Contrato. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

O § ]0 do art. 4° da Lei 
12.783/13 prevê que a 
garantia física da 
ampliação será em 
regime de cotas. 

Conforme disposto na 
Portaria MME no 
418/2013, a ampliação 
deve ser precedida de 
autorização do Poder 
Concedente e estão 
condicionadas à alocação 
em cotas de garantia 
física. 

_;t)ANEEL ._ 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
81. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Justificativa 

A Subcláusula Quarta da Cláusula Sétima dispõe que 
a garantia física e de potência corresponde às 
ampliações das UHEs serão inteiramente alocadas 
em regime de cotas, conforme definido pela ANEEL. 
Dai, portanto, a lógico de se remunerar os 
investimentos prudentes realizados pela 
Concessionária nas referidas ampliações. Sem 
prejuízo do acima exposto, sugere-se que, com a 
finalidade de garantir maior atratividade do Leilão, o 
Contrato de concessão preveja a possibilidade de a 
Concessionária realizar ampliações por sua conta e 
risco, com a finalidade de comercializar a energia 
excedente no mercado livre, sendo certo que, nesta 
hipótese, os investimentos realizados, para fins de 
remuneração, não serão considerados como 
"ampliações". 
Alteração de Subclãusula 
CLÁUSULA OITAVA- PADRÕES DE 
QUALIDADE DO SERVIÇO DE 
EXPLORAÇÃO DA GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
Subcláusula Única - A ANEEL poderá 
estabelecer novos critérios, indicadores, 
fórmulas, parâmetros e padrões definidores 
da qualidade do serviço constantes desta 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Entende-se como 
obrigação da 
Concessionária sujeitar
se aos regulamentos 
vigentes e também aos 
novos que eventualmente 
smjam ao longo da 
vigência da 
concessionária. A mesma 

'A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
82. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Cláusula, por meio de resolução normativa, 
assegurando-se, em qualquer hipótese, a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato por meio da revisão da RAG. 

Justificativa 

Sugere-se a previsão expressa acerca da 
obrigatoriedade de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro da Concessionária na 
hipótese de alteração, pelo Regulador, dos padrôes 
de qualidade do serviço que impliquem majoração de 
custos e/ou investimentos, hipótese em que deverá 
ocorrer a necessária revisão da RAG. 
Inclusão de Subcláusula 
CLÁUSULA OITAVA- PADR0ES DE 
QUALIDADE DO SERVIÇO DE 
EXPLORAÇAO DA GERAÇAO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
Subcláusula ["]- Serão desconsiderados, 
para fins de aferição de indisponibilidade 
não programada da(s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s) e de estipulação da 
remuneração da Concessionária, os 
períodos em que a(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) 
permanecer( em) indisponível(is), em razão 
de eventos não relacionados à ação ou 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

regra aplica-se às demais 
concessionárias licitadas 
ou prorrogadas nos 
termos da Lei n° 
12.783/2013. 

Entende-se como 
obrigação da 
Concessionária sujeitar
se aos regulamentos 
vigentes e também aos 
novos que eventualmente 
surjam ao longo da 
vigência da 
concessionária. A mesma 
regra aplica-se às demais 
concessionárias licitadas 
ou prorrogadas nos 
termos da Lei n° 

---A)ANEEL ..___ 
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ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

omissão da Concessionária, incluindo-se, 12.783/2013. 
mas não se limitando a, os seguintes: O padrão de qualidade a 
a. Caso fortuito ou força maior; ser seguido é tratado em 
b. Ação ou omissão da Administração regulamento específico. 
Pública, incluindo-se os órgãos e entidades 
ambientais responsáveis pelo licenciamento 
ambiental da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s); 
c. Greves declaradas ilegais 
d. Fato do príncipe ou ato da Administração; 
e. Decisão administrativa, judicial ou arbitral; 
f. Culpa exclusiva de terceiros; e 
g. Necessidade de manutenção programada 
que implique a indisponibilidade total ou 
parcial da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s). 
Subcláusula [o]- A ANEEL poderá, no caso 
concreto, reconhecer a existência de 
excludente de responsabilidade não 
mencionada na subcláusula anterior. 
Subcláusula [o]- A existência de excludente 
de responsabilidade afastará, 
necessariamente, a aplicação de quaisquer 
outras penalidades setoriais aplicáveis em 
razão da indisponibilidade verificada na(s) 
Usina(s) Hidrelétrica(s). 

Justificativa 

--A)ANEEL ..___ 
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Entidade Documento questionado 

----------

Proposta 

Não obstante a ANEEL, frequentemente, em sua 
atividade decisória, reconhece a existência de 
excludentes de responsabilidade, é importante 
destacar que o Contrato de Concessão não traz 
qualquer hipótese de excludente, bem como as 
eventuais consequências de sua aplicação. 
Nesse contexto, com a finalidade de sinalizar 
estabilidade regulatória e garantir maior segurança 
jurídica à Concessionária, bem como majorar a 
atratividade do Leilão, sugere-se que o Contrato de 
Concessão preveja, exemplificativamente, hipóteses 
de excludente de responsabilidade pela 
indisponibilidade da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s). Na 
materialização de tais hipóteses, sugere-se que os 
períodos de indisponibilidade sejam desconsiderados 
pela ANEEL, inclusive para fins de estipulação da 
remuneração devida à Concessionária. 
É importante destacar que esta D. ANEEL já vem 
estipulando cláusulas de excludentes de 
responsabilidade nos leilões sob sua gestão, 
destacando-se, em especial, o Leilão n° 05/2016, 
destinando a empreendimentos de transmissão (v. 
Minuta do Contrato de Concessão, Cláusula Décima 
Sexta, Segunda Subcláusula e seguintes). Da mesma 
forma, entende-se que a sugestão em questão vai ao 
encontro do disposto no art. 1°, §4°, da Lei Federal n° 

---ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

~ANEEL-
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83. 

AG{NCIA NACIONAL DE ENERGIA fL{TRICA 

Entidade 

Arap, Nishi & 
Uyeda 

Advogados 

Documento questionado 

Contrato de Concessão 

Proposta 

12.783/2013, consoante o qual "nos contratos de 
concessão e de cotas definirão as responsabilidades 
das parles e a alocação dos riscos decorrentes de 
sua atividade". 
Note-se, por fim, que tais hipóteses não se 
confundem com as hipóteses de (1) materialização de 
risco hidrológico e o MRE, já contemplados pela 
Subcláusula Sexta da Cláusula Quinta e (it) revisão da 
garantia física não causada pela Concessionária, 
Equacionada na Subcláusula Décima Sexta da 
Cláusula Sexta do Contrato de Concessão. 
CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇOES DA 
CONCESSIONARIA E CONDIÇÓES DE 
EXPLORAÇAO DA(S) USINA(S) HIDREL~TRICA(S) 

Subc/áusu/a Quarla - Na contratação de serviços e na 
aquisição de materiais e equipamentos vinculados 
à(s) Usina(s) Hidrelétrica(s), objeto deste Contrato, a 
Concessioná ria deverá considerar oferlas de 
fornecedores nacionais atuantes no respectivo 
segmento e, nos casos em que haja indiscutível 
equivalência entre as oferlas, qualidade e 
especificações técnica de serviços, materiais e 
equipamentos, assegurar preferência a 
empresas localizadas no território brasileiro. 

Justificativa 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita parcialmente 

Foi retirada a expressão 
"haja indiscutível 
equivalência entre as 
ofertas, assegurar 
preferência a 
empresas localizadas no 
território brasileiro". 

-?{')ANEEL-... 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
84. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Sugere-se a alteração da subcláusula em 
questão para tornar claro que a avaliação 
referente a ofertas nacionais de serviços, 
materiais e equipamentos deverá 
contemplar, além do aspecto financeiro, aspectos 
qualitativos e de especificações 
técnicas do produto vislumbrados pela 
Concessionária para o atendimento da 
finalidade do Contrato de Concessão. 

Inclusão de Subcláusula 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREITOS 
E PRERROGATIVAS DA 
CONCESSIONÁRIA 
Subc/áusula [•]- Os valores dispendidos 
pela Concessionária a para a implantação da 
infraestrutura prevista na Subcláusula Quinta 
desta Cláusula, ou, ainda, para as atividades 
de adequação, reforço e melhorias diversas 
nas linhas de transmissão, integrará, para 
todos os efeitos, os investimentos em AMPLIAÇÓES, 
observando-se, quanto à sua 
remuneração, o disposto na Cláusula Sétima 
deste Contrato. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Eventuais investimentos 
nas instalações de 
transmissão de uso 
exclusivo da usma 
necessários para 
viabilizar o escoamento 
da capacidade ampliada 
da central de geração 
serão avaliados e 
considerados no processo 
de requisição de 
ampliação, nos termos do 
art. 3° da Portaria MME 
n° 418/2013. 

--Z)ANEEL-
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

·-·-
Justificativa 

Sugere-se que, para fins de clareza 
regulatória, o Contrato de Concessão 
disponha expressamente que os 
investimentos em linhas de transmissão para 
escoamento da energia produzida na(s) 
UHE(s) integre a remuneração devida em 
razão dos investimentos em ampliação, a fim 
de incentivar melhorias contínuas e 
ampliação da capacidade da(s) UHE(s). Isso 
porque, na maioria das vezes, a ampliação 
da capacidade de geração UHE acaba por 
implicar, necessariamente, a necessidade de 
reforma, adequação, reforço, melhoria ou ainda, a 
implantação de novas linhas de 
transmissão. 
Nesse sentido, a remuneração dos custos e 
investimentos incorridos pela Concessionária 
promovem verdadeiro incentivo regulatório 
para adoção de melhorias contínuas da 
infraestrutura concedida. 

--?f)ANEEL ---
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado 

Arap, Nishi & 
85. Uyeda Contrato de Concessão 

Advogados 

Proposta 

Inclusão de Subcláusula 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREITOS 
E PRERROGATIVAS DA 
CONCESSIONÁRIA 
Subcláusula [o]- A Concessionária não será 
responsável por passivos de qualquer 
natureza, incluindo-se aqueles de natureza 
cível, ambiental, tributária e trabalhista, cujos 
fatos geradores tenham ocorrido 
anteriormente à assunção do serviço de 
geração. 

Justificativa 

Com a finalidade de garantir maior 
segurança jurídica e previsibilidade à futura 
Concessionária, bem como majorar a 
atratividade do Leilão, entende-se que o 
Contrato de Concessão, à semelhança do 
que dispõem usualmente os instrumentos de 
concessão de infraestrutura, deverá isentar a 
Concessionária de passivos de qualquer 
natureza anteriores à Concessão, bem como 
mantendo o equilíbrio econõmico-financeiro 
da Concessão. 

-···- -· 
ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não Aceita 

A empresa que assumir a 
concessão deverá cumprir 
com todas as 
condicionantes ambientais 
vinculadas à exploração do 
potencial hidráulico. 

O objeto da licitação em 
apreço é a concessão para 
exploração de um 
determinado potencial 
hidráulico e não da 
empresa que explorava 
esse mesmo potencial 
anterionmente a essa 
licitação, cuja concessão se 
encontra extinta. 

Vide Parecer n° 
00518/2015/PFANEELIPGF 
/AGU, de 18/08/2015. 
(Documento cadastrado 
sob o n° 
48532.004030/2015). 

----A)ANEEL -
' A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

-
Inclusão de Subcláusula Será tratado o caso 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREITOS concreto caso ocorram os 
E PRERROGATIVAS DA eventos elencados na 
CONCESSIONÁRIA proposta, em face do seu 

caráter hipotético. 
Subc/áusu/a [']- O Poder Concedente 
deverá manter a Concessionária indene de 
quaisquer efeitos adversos direta ou 
indiretamente decorrentes das ações já 
ajuizadas ou que venham a ser ajuizadas 
pela Cemig Geração e Transmissão S.A. 
perante o Superior Tribunal de Justiça com a 

Arap, Nishi & finalidade de prorrogar a concessão da(s) 
86. Uyeda Contrato de Concessão Usina(s) Hidre/étrica(s), em especial os Não aceita 

Advogados Mandados de Segurança n° 21465-DF, 
23.042-DF e 20.432-DF. 
Subc/áusu/a [']-A indenização a que se 
refere a Subcláusu/a anterior deverá ser 
realizada, preferencialmente, por meio da 
revisão da RAG. 
Subcláusu/a [']- Na hipótese de retomada 
da concessão da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) 
pela Cemig Geração e Transmissão S.A., a 
Concessionária deverá ser indenizada pelo 
Poder Concedente pelos valores dispendidos 
a título de Bonificação pela Outorga e 
demais investimentos não amortizado ou 

--?f>ANEEL.___ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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Entidade Documento questionado 
ANEEL 

# Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

··-

depreciados, por meio de (i) vinculação de 
parcela de receita Cemig Geração e 
Transmissão S.A. com a concessão da(s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s) ou (ii) por meio da 
criação de adicional tarifário especifico, de 
modo a assegurar que a indenização à 
Concessionária se perfaça no prazo de até 
[o] meses 

Justificativa 

Considerando a existência de cenário de disputa 
judicial entre a Cemig Geração e Transmissão S.A. e 
a União Federal para a prorrogação das UHEs sem 
qualquer decisão judicial definitiva, sugere-se que o 
Contrato de Concessão discipline mecanismos 
específicos para (t) manter indene a Concessionária 
na hipótese de ocorrência de quaisquer efeitos 
adversos que decorram direta ou indiretamente da 
referida disputa judicial e (it) possibilitar a indenização 
da Concessionária na hipótese de retomada das 
UHEs pela CEMIG, sem que seja necessário recorrer 
a disputa judicial com a União Federal para posterior 
recebimento dos valores pagos (Bonificação pela 
Outorga e demais investimentos realizados) em 
precatórios. Trata-se de medida destinada a reduzir a 
insegurança jurídica associada ao Leilão, majorando 

--?f)ANEEL--
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

sensivelmente sua atratividade. 

Inclusão de Subclãusula O objeto da licitação em 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREITOS 

apreço é a concessão para 
E PRERROGATIVAS DA exploração de um CONCESSIONÁRIA determinado potencial 
Subc/áusu/a {"]-A Concessionária não subrogará hidráulico e não da em quaisquer direitos ou obrigações empresa que explorava 
setoriais e/ou decorrentes de instrumentos esse mesmo potencial 
contratuais celebrados pe/a(s) empresa(s) anteriormente a essa 
responsáve/(is) pela prestação do serviço de licitação, cuja concessão se 
geração de energia elétrica, designada nos encontra extinta. Arap, Nishi & 
termos do art. 9° da Lei Federal n° Não Aceita 87. Uyeda Contrato de Concessão 
12. 783/2013, incluindo-se contratos de Vide Parecer no Advogados 
comercialização de energia elétrica de 00518/2015/PFANEEUPGF 
qualquer natureza. /AGU, de 18/08/2015. 

(Documento cadastrado Justificativa 
sob o no 

Sugere-se, para fins de segurança jurídica, a 48532.004030/2015). 

inclusão de dispositivo contratual que estipule 
claramente a inexistência de subrogação, pela 
Concessionária, em direitos e obrigações da atual 
responsável pela prestação do serviço geração de 

. • A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subs1d1ar as dec1sões da Agencia. 
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--ANEEL 

.. 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

. ··- . .. --
energia elétrica nas UHEs objeto do Leilão. 

Alteração de Subcláusula A atualidade dos 
CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA- EXTINÇÃO equipamentos e sua boa 
DA(S) CONCESSÃO(ÕES) E REVERSÃO condição devem ser 
DOS BENS E INSTALAÇÕES VINCULADAS mantidas durante toda a 

concessão. 
Subcláusula Terceira- Havendo reversão A reversão pressupõe 
dos bens vinculados ao seNiço em virtude que os bens vinculados 
da extinção da concessão, esses deverão são servíveis à prestação 
estar em condições adequadas de operação do serviço, no intuito de 

Arap, Nishi & com as características e requisitos técnicos assegurar sua 
básicos, mantidas em acordo com os Não aceita continuidade. 88. Uyeda Contrato de Concessão 
procedimentos de geração e suas revisões, Advogados 
que assegurem a continuidade do seNiço de 
geração, ressalvado o seu desgaste 
normal em razão do uso. 

Justificativa 

Com a finalidade de garantir maior clareza e 
objetividade à cláusula de reversão de ativos 
à União Federal, sugere-se que, sem 

I prejuizo dos bens vinculados estarem em 

---A)ANEEL -
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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ANEEL 

# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

condições adequadas de operação com as 
características e requisitos técnicos básicos 
no momento de sua reversão, deverá ser 
ressalvado o seu desgaste normal de 
utilização, não se exigindo, portanto, 
qualquer substituição ou renovação dos 
ativos existentes. 
CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA-
TRANSFERÉNCIA DO CONTROLE 
SOCIETARIO E DA CONCESSÃO 
Mediante prévia anuência e confonne 
regulamentação específica da ANEEL, a 
concessão e/ou o controle societário da 
Concessionária poderão ser transferidos 
para empresa ou Sociedade de Propósito 

Arap, Nishi & 
Específico - SPE, desde que comprovadas 

89. Uyeda Contrato de Concessão 
as condições de qualificação técnica e Aceita 

Advogados 
econômico-financeira, es Q~ais EleveFãe seF 
R'taAtiEles 13ele !3Fa<:e Ele a (GiAGe) aReS 
GeAtaEles Ele iAísie Ela vi§êAGia GeAtmt~al, bem como 
de regularidade jurídica e fiscal, 
além de finnar compromisso para cumprir as 
cláusulas deste Contrato, conforme previsto 
na legislação, nas nonnas e nos 
regulamentos então vigentes. 

Justificativa 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
-

É sabido que, em razão da dinamicidade do 
mercado, faz-se necessária, por vezes, a 
realização de transferência do controle 
societário da Concessionária, inclusive com 
a finalidade de viabilizar a continuidade da 
Concessão. 
Nesse contexto, e com a finalidade de 
majorar a atratividade do Leilão, propõe-se a 
exclusão da previsão de lock-up nos 
primeiros 5 (cinco) anos da Concessão 

Analisando sucintamente as notas técnicas no Será corrigido o Anexo 

135/2017-SGT/ANEEL e n° 08/2017-SEUANEEL II de fonna a retratar 

ambas de 17 de maio de 2017 e as minutas do Edital 
corretamente a potencia 
instalada das usinas. 

e do Contrato de Concessão de Geração a Câmara Quanto ao valor 
Técnica de Energia do Instituto de Engenharia do destinado a cotas, 

IEP- Paraná- IEP concluiu: verifica-se que esse 
90. Instituto de 

Edital Aceita parcialmente montante foi 
Engenharia 

Observa-se que a Lei 12.783/13 com as respectivas 
estabelecido na 

do Paraná Resolução CNPE no 
atualizações no seu Art. 8° estabelece que na parte a 12/2017, que é o mínimo 
ser vendida no ACL-Ambiente de Contratação Livre o estabelecido na Lei 
gerador não terá preços regulados pela Aneel e na 9.478/1997. 

parte destinada ao ACR-Ambiente de Contratação 
Regulado o gerador não assumirá riscos hidrológicos. 

-?f>ANEEL-_ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

.. 

Assim sendo restou muito claro que os valores que o 
gerador praticará para cada mercado são bem 

distintos. Esta mesma distinção deve ser estabelecida 
na licitação e no Contrato de Concessão de Geração. 

No ANEXO 11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E 
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO 

DA USINA HIDRELÉTRICA INTEGRANTE DO LOTE 
A- Usina UHE São Simão a potência outorgada 
informada é de 1.710.000 MW, para o LOTES- Usina 
UHE Jaguara a potência outorgada informada é de 

424.000 MW, Usina UHE Miranda a potência 
outorgada informada é de 408.000 MW e Usina UHE 

Volta Grande a potência outorgada informada é de 
380.000 MW, todas suplantando largamente a 
potência de geração nacional. Sugerimos corrigir, a 
unidade ou os valores. 

Adicionalmente o CNPE se posicionou determinando 

na Resolução n° 12 de 12/05/2017 que o valor minimo 

da bonificação pela outorga e o valor do WACC de 
8,08% ao ano. A consequência é que estes 
montantes servirão de base para o cálculo do valor do 

--a:>ANEEL-. 
.. .. . -• A Nota Técmca é um documento em1t1do pelas Umdades Organ1zac1ona1s e dest1na-se a subs1d1ar as deCisoes da Agênc1a . 
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Proposta 
ANEEL 

# Entidade Documento questionado 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

RBO - Retorno da Bonificação pela Outorga da 
concessão e foram calculados pela Aneel na nota 

técnica da SGT. Entendemos que ao submeter o 
assunto à esta consulta pública, a questão de 
distinção de valores a serem ressarcidos pelo RBO 

podem ser diferenciados para cada um dos 
ambientes, ACL e ACR. 

Também é importantíssimo salientar que as usinas 

objeto do leilão tem em média 35 anos de operação e 
foram integralmente depreciadas e remuneradas com 
os recursos provenientes dos consumidores cativos 

de energia elétrica. Estes consumidores se encontram 
no ACR e devem ser detentores de tarifas menores 
seguindo o principio estabelecido na Lei 12.783/13 

que já propiciou a redução, pelas geradoras que 
aderiram à antecipação da renovação de outorga, no 
mesmoACR. 

Portanto o ACR deve ser objeto de menores 
montantes de RBO em relação aos montantes de 

RBO para o ACL, recomenda-se que sejam 
estabelecidos montantes na proporção de 80% de 

• .. . . . 
A Nota Técmca e um documento emitido petas Unidades Orgamzac1ona1s e destina-se a subs1d1ar as decisões da Agenc1a . 
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ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

RBO para o ACL e 20% de RBO para o ACR. 

Correções na minuta do Contrato de Concessão de 

Geração e na minuta do Edital de Leilão devem ser 

feitas de maneira que essa recomendação seja 

implementada. 

2.7 A CONCESSIONARIA deverá ser associada da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e participar 
do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, além de ser 
membro do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, 
com antecedência adequada para garantir, inclusive, o 
recebimento da RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO, nos 

91. CCEE Edital termos da Cláusula Quarta do CONTRATO. Aceita 

Justificativa 

As contribuições tem por objetivo unicamente reforçar a 
obrigação de observância das normas regulatórias vigentes, 

I pelos participantes do certame. 
2.8 A CONCESSIONARIA deverá obedecer aos A redação do item será 
PROCEDIMENTOS DE REDE e às demais exigências e ajustada para incluir os 
orientações do ONS, ou aos Procedimentos de Distribuição - Aceita parcialmente procedimentos de 92. CCEE Edital 
PRODIST, no caso de conexão à rede de distribuição, bem comercialização. 
como aos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, 
especialmente _ _]Jara adesão e modelllg_em da usina na CCEE e 

. " ". . - . • A Nota Tecmca e um documento em1t1do pelas Umdades Organ1zac1onms e dest111a-se a subsidiar as dec1soes da Agenc1a . 
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# Entidade Documento questionado 

93. BTG Pactuai Estimativa do valor do GAG 
melhorias 

Proposta 

no MRE, além da apuração e liquidação no Regime Cotas de 
Garantia Física de Energia e de Potência, por meio da qual o 
agente será remunerado pela RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO- RAG. 

Justificativa 

As contribuições tem por objetivo unicamente reforçar a 
obrigação de observância das normas regulatórias vigentes, 
pelos participantes do certame. 
Exclusão da métrica de abatimento da alíquota de 9,25% de 
PIS/COFINS sobre o total dos investimentos anuais estimados 
para melhorias ao longo das concessões. 

Justificativa 

Sugerimos a exclusao dessa inovação em relaçao ao leilão Aneel 
012/2015. Embora exista a possibilidade de compensação de créditos de 
PIS/COFINS neste tipo de investimento, sua obtenção não é garantida, 
sobretudo para empreendimentos já existentes. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Em função da natureza 
dessa parcela de receita 
para remuneração de 
investimentos em 
melhorias, considerou-se 
o incentivo fiscal 
conferido para o 
segmento de energia, em 
razão da possibilidade de 
compensação desse 
crédito tributário. Assim, 
aplicou-se abatimento da 
alíquota de 9,25% de 
PIS/COFINS sobre o 
total dos investimentos 
anuais o estimados para 
melhorias ao longo das 

---?C>ANEEL-. 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

concessões. 

Item relacionado ao preço de referência da energia não o valor do preço de 
contratada no ACL de R$ 142, 70/MWh. referência utilizado foi 

aplicado pelo CNPE ao 
Propõe a utilização de projeções de preços para o ACL a partir de definir os valores de 
simulação de PLD considerando as informações mais recentes do deck Bonificação pela 
do NEWA VE disponível na CCEE. 

Outorga, não tendo a 

Justificativa Aneel ingerência em 

relação a isso. 

94. BTG Pactuai Preço de referência da energia Não há memória sobre o cálculo do preço de R$142,70 e esse valor não Não aceita 
reflete a expectativa para os próximos 4 anos. Utilizando a infonnação 
do deck de dados do NEW AVE do PMO de junho/20 17, vemos que as 
expectativas são (R$/MWh): 
2018: 122,20 
2019: 71,57 
2020:61,74 
2021: 84,30 
Como se vê. o PLD médio no período projetado a partir de informação 
mais recente da CCEE é de R$84,95/MWh. A utilização de um valor 
que é quase o dobro da expectativa realista da CCEE imputa um grande 
risco de perda para a parcela de energia a ser comercializada no ACL. 

---?f)ANEEL-
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Aproveitamento Observação/Justificativa 
·-··· 

Alteração do valor do WACC de 8,08% utilizado para o O valor do W ACC a ser 
cálculo da RBO. utilizado compete ao 
Propõe o emprego do valor do valor empregado no Leilão n' CNPE definir, não tendo 
012/215. a Aneel ingerência em 

95. BTG Pactuai WACC Não aceita 
Justificativa 

relação a isso. 

Alteração em relação ao leilão Aneel 012/2015, quando a remuneração 
pelo WACC era de 9,04%. A redução do valor impacta a rentabilidade 
do investidor, em um cenário econômico ainda mais desafiador. 
1.27. Nos termos do art. 8'-A da Portaria MME no 123/2013, com a Será feita a remissão 
redação dada pela Portaria MME no 384/2015, a assinatura do correta da lei 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO se dará mediante 
pagamento da BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA - BO resultante do 
LEILÃO, instituída pelo§ 7' do art. 8' da Lei no 12.783/2013, acrescido 
pela Lei 13.203/2015, eesm·aàe e àispeste ne inoisa 11 àe § W àe 

96. BTG Pactuai Edital mesma ar-tige. Aceita 

Justificativa 

O§ 10 do art. 8' da Lei 12.783/2013 não vigora mais: foi incluído pela 
MP 688/2015, mas não foi incluído pela respectiva lei (Lei 
13 .203/2015). 
2.9 Pela prestação do serviço de geração, exclusivamente na parcela da 
garantia fisica destinada ao regime de Cotas de Garantia Física de 
Energia e de Potência da USINA HIDRELÉTRICA, a 

97. BTG Pactuai Edital CONCESSIONÁRIA será remunerada por meio da RECEITA ANUAL Aceita. 
DE GERAÇÃO - RAG, expressa em reais por ano, composta do 
CUSTO DE GESTÃO DOS ATIVOS DE GERAÇÃO- GAG e da 
parcela de RETORNO DA BONIFICAÇÃO PELA CONCESSÃO 
PELA OUTORGA - RBO, além dos encargos e tributos, inclusive os 

---X)ANEEL ---
AGt~CIA NACIO~AI OE fllfRGIA [UT~ICA 
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98. BTG Pactuai Edital 

99. BTG Pactuai Edital 

encargos de conexão 
distribuição de sua 
indisponibilidades. 

Justificativa 

Proposta 

e uso dos sistemas de transmissão ou de 
responsabilídade, compensadas eventuais 

A terminologia consumada é Retomo da Bonificação pela Outorga 
I (RBO), não Retomo da Bonificação pela Concessão (que seria RBC). 

2.15 O pagamento da RAG dar-se-á em parcelas duodecimais, sendo 
que a parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de 
Geração - GAG estará sujeito a desconto por indisponibilidade ou 
desempenho da geração, por USINA HiDRELÉTRICA, em 
conformidade com os parâmetros regulatórios estabelecidos pela 
ANEEL. 

Justificativa 

Somente a GAG (O&M + Melhorias + Ampliações) se submete à 
parcela de ajuste pela indisponibilidade; a RBO e os demais 
componentes da RAG não se sujeitam à referida parcela. Nos 
esclarecimentos 39,43 e 64 do leilão anterior (Leilão 12/2015 Aneel), a 
Aneel especificou que o índice de desempenho será aplicado sobre o 
GAG total. Na Minuta de contrato do leilão atual, isso é esclarecido na 
fónnula da Subcláusula Segunda da Cláusula Sexta. 
8. 7.5.3. No caso de consórcio, será considerado o somatório dos 
valores de patrimônio líquido de cada consorciada, ponderado pela 
respectiva participação: 

PLCO ~ = IPLCAi • QCAi 
Onde; 
PLCO ==Patrimônio Líquido do consórcio; 
PLCA =Património Líquido da consorciada; 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Aceita 

Não aceita 

Muito embora tsso já 
esteja colocada no 
Contrato de Concessão, 
como a própria 
contribuição admite, será 
modificado o Edital para 
deixar a redação do item 
mais precisa. 

Na fórmula do item 
8.7.5.3 o sinal colocado 
denota "maior ou igual", 
estando portanto, correto. 

~ANEEL._ 
• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
-. ·- ·---

QCA - quota de participação da consorciada; 
i = cada uma das consorciadas e 
n = número de consorciadas. 

Justificativa 

A fórmula do item 8.7.5.3 do edital expressa o patrimônio líquido do 
consórcio com um sinal de desigualdade. Se essa é a fórmula de cálculo 
do patrimônio líquido do consórcio, então se trata de uma relação de 
igualdade. 

1.18 Deverão necessariamente constituir SPE, 
preferencialmente sob a forma de Sociedade Anônima, em 
nome da qual será firmado o CONTRA TO DE CONCESSÃO 
resultante deste LEILÃO, as seguintes PROPONENTES: 
a. Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado estrangeira, 
participando isoladamente; 
b. Consórcio, que tenha em sua composição FIP, Entidade de 
Previdência Complementar ou Pessoa Jurídica de Direito 
Público ou Privado estrangeira; 

100. BTG Pactuai Edital e. Pessoa J11ríàiea àe Direito Péelieo naeional. Aceita 

Justificativa 

A alínea "c" do item 1.18 impõe uma condição não isonômica, eis que 
não há a mesma exigência para Pessoa Juridica de Direito Privado 
brasileira, sem que haja um motivo claro para a distinção entre as duas 
espécies de entidade. 
A exigência para a Pessoa Jurídica Estrangeira e para o FJP parece 
razoável, ante a necessidade de se criar uma pessoa jurídica nacional 

I que será sujeito dos direitos e obrigações illl]J_ostos pelo contrato. 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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# Entidade Documento questionado Proposta 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

O mesmo não ocorre em relação à Pessoa Jurídica de Direito Público eis 
que esta já possui personalidade que possa suportar tais direitos e 
obrigações. 
A criação de SPE deve ser mantida apenas como prerrogativa da Pessoa 
Jurídica de Direito Público, e não como obrigação. 

Deixar claro o impacto para os participantes caso o Governo Federal Não cabe ao edital 
venha a perder a ação judicial impetrada pela CEMIG. disciplinar casos 

Justificativa 
hipotéticos, devendo 

101. BTG Pactuai Edital Não aceita tratar o caso concreto, 

O Poder Concedente deve infonnar aos licitantes a condição de que as conforme suas 

concessões licitadas estão sob judice bem como qual será a solução para especificidades. 
o licitante vencedor caso o Poder Concedente perca as demandas. 

6.18 Perderá o valor integral da GARANTIA DE PROPOSTA, Entendemos como ponto 
em favor da Beneficiária, a PROPONENTE ou fundamental que todas as 
ADJUDICATÁRIA que, relativamente a cada LOTE ou empresas inscritas em 
Sub lote: um determinado Lote 
6.18.1 Qeil<aF Ele entFegaF eR;'elefle, eentenàe e lanee e11 a entreguem envelope, 
manirestal'ãe à e nãe inteFesse em aflFesentaF flFSflSSta ainda que não quetra 
tinaneeim flaFa e bG=FE SI! 811blete em EJI!e tenha si à e apresentar proposta, 

102. BTG Pactuai Edital eensiàeFaàa aflla a JlaFtieiflaF, eenfeFme es AflêAàiees C.! e Não aceita como forma de manter a 
G± competitividade no 
6.18.3 RetiraF a s11a flFSflSSia àentm àe fleFíeàe àe valiàaàe. certame. 

Justificativa 

A penalidade, perda do valor ofertado como garantia, parece excessivo 
ante o fato de que as situações narradas nos itens 6.18.1 e 6. I 8. 3 não 
trazem preiuízo para o certame ou para as demais licitantes. 

--iC>ANEEL ---
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103. BTG Pactuai Edital 

104. BTG Pactuai Edital 

Proposta 

6.18 Perderá o valor integral da GARANTIA DE PROPOSTA, 
em favor da Beneficiária, a PROPONENTE ou 
ADJUDICATÁRIA que, relativamente a cada LOTE ou 
Sub lote: 
6.18.9 Praticar ato(s) com vistas a frustrar os objetivos do 
certame. 

Os atos referidos neste item devem ser explicitados de forma exaustiva. 
O edital não pode obstar a prática de atos pelo licitante para defesa dos 
seus direitos. 

Justificativa 

A mera menção á prática de "ato(s) com vistas a frustrar os objetivos do 
certame" é por demais genérica e pode incluir até mesmo aquelas 
pessoas que, legitimamente, venham a embargar ou se opor aos termos 
desta licitação. 
I 0.1 Sem preJUIZO da execução das Garantias, o 
descumprimento de qualquer condição estabelecida neste 
Edital ou no CONTRA TO DE CONCESSÃO, possibilitará à 
ANEEL, nos termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei n° 
8.666/1993, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar 
à PROPONENTE, à ADJUDICATÁRIA ou à contratada, as 
seguintes penalidades: 
I 0.1.1 advertência; 
I 0.1.2 multa; 
I 0.1.3 suspensão temporária do direito de contratar ou 
participar de licitações promovidas pela 
ANEEL por até 2 (dois) anos; e 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Não aceita 

Não é possível 
especificar 
antecipadamente todos 
os atos que possam 
frustrar o objetivo do 
certame, devendo o ato 
praticado ser analisado a 
partir de suas 
particularidades. 
Se a Aneel entender que 
houve a prática de ato 
nesse sentido, será 
conferida a respectiva 
empresa o contraditório e 
a ampla defesa. 

A aplicação das penas 
leva em conta os 
di versos aspectos e 
particularidades do caso 
concreto. 
De toda forma, na 
aplicação de qualquer 
penalidade é assegurado 
o contraditório e a ampla 
defesa. 

-?f)ANEEL--._ 
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105. BTG Pactuai Contrato de Concessão 

Proposta 

I 0.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a ANEEL. 
Os casos em que as penas serão aplicadas deverão ser explicitados de 
maneira exaustiva. 

Justificativa 

Não é possível a estipulação genérica de pena, caso contrário ficará ao 
alvedrio do Poder Concedente indicar a gravidade da infração à qual 
corresponderá a pena. 
CLÁUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE 
GERAÇÃO (RAG) 

Exclusivamente na parcela da garantia fisica de energia e de potência 
destinada ao regime de COTAS, a Concessionária será remunerada por 
meio de RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO - RAG, homologada pela 
ANEEL, por Usina Hidrelétrica, a ser paga em parcelas duodecimais, 
sendo a parcela associada ao Custo de Gestão dos Ativos de Geração
GAG sujeita a ajustes em decorrência do padrão de qualidade do 
serviço de geração prestado, e excluída do montante necessário à 
cobertura das despesas com as contribuições sociais ao Programa de 
Integração Social- PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP, e com a Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social- COFINS. 

Justificativa 

Somente a GAG (O&M + Melhorias + Ampliações) se submete à 
parcela de ajuste pela indisponibilidade; a RBO e os demais 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

Desnecessário especificar 
isso, afinal na equação 
estabelecida na 
Subcláusula Segunda da 
Cláusula Sexta a 
componente Ajlt possui a 
seguinte descrição: Parcela 
de ajuste pela 
indisponibilidade apurada 
ou pelo desempenho 
apurado (R$/ano), 
conforme a modalidade de 
operação definida pelo 
ONS, calculada 
considerando o valor da 
GAGt-l e de GAGAmpt. 

--Z)ANEEL ---
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ANEEL 
# Entidade Documento questionado Proposta 

Aproveitamento Observação/Justificativa 
•. -

componentes da RAG não se sujeitam à referida parcela. Nos Registre que a própria 
esclarecimentos 39, 43 e 64 do leilão anterior (Leilão 1212015 Anee/), a contribuição já avalia que o 
Aneel especificou que o indice de desempenho será aplicado sobre o esclarecimento está na 
GAG total. Na Minuta de contrato do leilão atual, isso é esclarecido na 
fórmula da Subcláusula Segunda da Cláusula Sexta. formula da subcláusula 

segunda da cláusula sexta. 

CLÁUSULA SEXTA - RECEITA ANUAL DE o contrato é claro na 
GERAÇÃO (RAG) abrangência da revisão 

tarifária periódica, ou 
Subc/áu.fula Décima Segunda - A Concessionária reconhece que a seja, cabe revisão 
RAG definida no capul e na Subcláusula Primeira, em conjunto com as tarifária apenas na 
regras de reajuste e revisãa, é suficiente para a adequada prestação 
dos serviços concedidos e para a manutenção do equilíbrio econômico- Não aceita parcela referente à 

106. BTG Pactuai Contrato de Concessão financeiro deste Contrato. ampliação. 

Justificativa 

Sugestão de exclusão da possibilidade de revisão, tendo em vista que as 
regras desse processo não estão ainda claramente definidas pelo Poder 
Concedente, o que prejudicaria a participação no Leilão em função da 
imprevisibilidade associada ao retorno do investimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES DA 
CONCESSIONÍ.RIA E CONDIÇÕES DE 

107. BTG Pactuai Contrato de Concessão 

EXFLOIMÇÃO DA(S) 
USINA(S) HIDRELÉTRICA(S) 

Aceita 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DIREITOS E 
PRERROGATIVAS DA CONCESSJONARJA 
Subcláusu/a No11a - A Adjudicatária, Contratada ou Concessionária 

I poderá oferecer os direitos emergentes da(s) concessão(ões), em 

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
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Aproveitamento Observação/Justificativa 

--
garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação 
vinculada ao pagamento da Bonificação pela Outorga, aplicando-se, no 
caso, o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 766, de 25 de abril 
de 2017. 

Justificativa 

Nesse caso, sugere-se apenas mudar a localização da Subcláusula da 
Cláusula Décima, que trata de obrigações da concessionária, para a 
Cláusula Décima-Primeira, que trata dos direitos e prerrogativas da 
concessionária. 

Cláusula 5.12 - Em caso de consórcio, desde a eíeti\'al'ãe da A redação atual está 
INSGRI<;;AG até e iníeie da eentagem de JlFBzoe àa eeneessãe adequada, porquanto visa 

estaàeleeiàe llB Gláesula QeaFta à e GQJ>l'FRAFQ gg assegurar: 

GQJ>IGeSSAG, nãe JledeFá lla•.•eF alteFa\lêes na eemJleSillãe, 
(i) a firmeza de compromissos 
entre os membros de 

Rem R aS JlaFtieiJla\lêes JleFeenteais, à as eenseFeiadas poderá consórcio, assumidos a partir 
haver alterações na composição das consorciadas, desde que da inscrição no leilão, e 
tal alteração ocorra (i) exclusivamente em decorrência de consubstanciados no contrato 

desistência de uma ou mais consorciadas em participar do de constituição do consórcio a 

consórcio já inscrito e (i i) antes da realização do leilão. neste ser apresentado para fins de 

108, BTG Pactuai Contrato de Concessão caso, o consórcio deverá notificar a aneel sobre a saída da Não aceita habilitação, caso vencedor do 

consorciada ratificar intenção das consorciadas 
certame; e 

e a (ii) a celeridade do processo 
remanescentes de honrar e cumprir todas as obrigações do de celebração do contrato de 
consórcio, inclusive aquelas referentes à prestação de garantias concessão, sem prejuízo da 
pelo consórcio. posterior transferência de 

titularidade, em processo 

Justificativa específico de anuência, que se 
desenvolve fora da licitação. 

A possibilidade de desistência de uma consorciada até o 
momento imediatamente antes do leilão dará mais 

----A)ANEEL-
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109. BTG Pactuai Contrato de Concessão 

Proposta 

flexibilidade e maior tempo aos interessados para firmar seus 
acordos e tentar acomodar seus interesses dentro do consórcio. 
Por outro lado, e tendo em vista que o Leilão 01/2017 se dará 
com inversão de fases (a fase de habilitação se dará 
posteriormente à consagração dos lances vencedores), a 
desistência de eventual consorciada não trará prejuízos ou 
atrasos ao processo licitatório, nem infringirá qualquer 
dispositivo das Leis n. 8666/90 ou 9427/96. 
Alternativamente, caso a redação proposta não seja aceita pela 
ANEEL, solicita-se que o final do prazo de inscrição seja o 
mais próximo possível da data de realização do leilão. 
Cláusula Sétima, Subcláusula Segunda - Os investimentos 
prudentemente realizados de que trata a Subcláusula Primeira 
serão avaliados e incorporados à RAG no processo tarifário 
subsequente, nos tennos da Resolução Normativa ANEEL n. 
642, de 16 de dezembro de 2014, e suas alterações posteriores, 
de acordo com os critérios [definir claramente os critérios e 
fórmulas aplicáveis]. 

Justificativa 

Determinar de forma clara os critérios objetivos e as fórmulas 
aplicáveis que serão utilizados para a avaliação dos 
investimentos realizados para incorporação à RAG dará aos 
participantes do certame mais clareza e segurança sobre a 
avaliação desses investimentos. 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

Não aceita 

A receita associada às 
melhorias ao longo da 0 

concessão está incluída 
na GAG, conforme 
consta do Edital e 
Contrato de Concessão. 
Esse item é tratado na 
Segunda Subcláusula da 
Cláusula Sexta. 
Quanto à receita 
associada às ampliações, 
será observado o 
disposto na Portaria n° 
418/2013. O Contrato 
trata especificamente das 
ampliações nas Cláusulas 

---Z)ANEEL---
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- -
Sexta e Sétima. 
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