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RAC – RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 53/2017 

 

 
ANÁLISE REFERENTE AO APRIMORAMENTO DO MODELO DE EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS DO LEILÃO 

Nº 4/2017-ANEEL - "LEILÃO A-4" DE 2017 -, CUJO OBJETO É À CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PROVENIENTE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTES 

HIDRELÉTRICA, EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA E TERMELÉTRICA A BIOMASSA.
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 
 

# Entidade Documento questionado Proposta ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

1. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

1.1.3.5. Empreendimento a Gás Natural Fechamento de Ciclo: 
ampliação de empreendimento a gás natural existente por meio de 
fechamento de ciclo térmico, que ofertará energia elétrica no 
Produto Disponibilidade; 
1.1.3.6. Empreendimento a Gás Natural: Central de geração de 
energia elétrica a gás natural em ciclo combinado ou ciclo aberto, 
que ofertará energia elétrica no Produto Disponibilidade 
Termoelétrica a Gás Natural; 
1.1.3.7. Empreendimento a Carvão: Central de geração de energia 
elétrica a carvão, que ofertará energia elétrica no Produto 
Disponibilidade Termoelétrica a Biomassa e Carvão. 
 
Justificativa: 
Considerando que usinas térmicas a gás natural apresentam 
características técnicas desejáveis para o Sistema Interligado 
Nacional, com flexibilidade na operação e independência de 
variações climáticas, trazendo maior confiabilidade ao sistema e 
aumentando a segurança energética do país, entendemos ser 
essencial a previsão de empreendimentos termelétricos também na 
modalidade de Leilão A-4 e A-6. 
 

Não aproveitada 

Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não serão 
negociados CCEARs 
na modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural, em ciclo 
aberto ou 
combinado, ou a 
carvão. 

2. 
ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 

Edital 
15.7 Em data estimada no CRONOGRAMA, deverão ser 
celebrados os CCEAR e apresentadas as respectivas Garantias Não aproveitada 

Há ressalvas quanto 
as novas 
modalidades de 
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Geradoras 
Termelétricas 

 

Financeiras pela COMPRADORA, para garantir o cumprimento das 
obrigações financeiras previstas nos CCEAR. 
 
15.7.1 A Garantia Financeira poderá ser apresentada na 
modalidade de Caução em dinheiro ou Fiança Bancária.  
 
15.7.2 O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições 
do valor contratual. 
 
15.7.3 Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do 
instrumento a expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios 
previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Código Civil.  
 
15.7.4 Quando se tratar de Caução em dinheiro, o valor deverá ser 
recolhido e depositado em conta específica aberta em nome da 
VENDEDORA. Nesse caso, os dados da conta deverão ser 
informados pela VENDEDORA como condição para a assinatura 
dos CCEAR. 
 
Justificativa: 
Conforme manifestações pretéritas da ABRAGET (Carta 
ABRAGET nº 016/16) e de outras associações, o Contrato de 
Constituição de Garantias de Pagamento (CCG) vinculado aos 
CCEARs não tem se mostrado suficiente para garantir o 
cumprimento das obrigações derivadas dos CCEARs: nenhuma 
distribuidora – nem mesmo as adimplentes – tem fundos suficientes 
nas contas vinculadas ao CCG para cobrir uma eventual 
inadimplência.  
 

garantias financeiras 
propostas, conforme 
análise 
anteriormente 
efetuada mediante a 
Nota Técnica nº 
204/2008-
SEM/ANEEL, de 
02/07/2008 (itens 22 
a 39), no âmbito da 
audiência pública nº 
037/2008, referente 
ao Leilão A – 3 de 
2008 (processo nº 
48500.007396/2007-
96. 
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Algumas Distribuidoras, inclusive, somente quitam as dívidas 
quando são registradas na Superintendência de Administração e 
Finanças (SAF) como inadimplentes nos termos do art. 5º da 
Resolução 538/13, pois o cadastro impacta o reajuste tarifário 
anual. 
 
Ou seja, as distribuidoras utilizam-se da fragilidade do CCG e do 
prazo da resolução para praticar uma “postergação de dívida”. 
 
Assim sendo, vimos solicitar da ANEEL a alteração da forma de 
constituição de garantia, solicitando uma caução, fiança bancária 
ou seguro garantia com o correspondente a 3 (três) meses de 
faturamento assegurado. 
 
Ademais, entendemos como necessária a inclusão na Resolução 
Normativa ANEEL nº 63/2004 da previsão de penalização com 
multa pecuniária, conforme Art.2º inciso II os casos de: (i) não 
renovação da Caução, Fiança Bancária ou Seguro Garantia e (ii) 
não aporte de recursos conforme estabelecido nos CCGs. 
 

3. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas
APINE, 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 

CCEAR/CCG 

CCG: Proposta alternativa para mitigar problema de inadimplência 
das Distribuidoras: 

 
3.7  Na hipótese de ficar inadimplente com o pagamento pela 
compra de energia elétrica junto aos geradores, a distribuidora é 
obrigada a dirigir para as Contas Centralizadoras a arrecadação de 
um montante compatível de recursos, oriundos diretamente do 
pagamento de faturas que emite para seus consumidores, sob 
pena de aplicação de penalidades. 

Não aproveitada 

Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 
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Justificativa: 
A assinatura dos CCGs é um dos pilares do modelo de contratação 
regulada e é primordial que haja fluxo de receitas contínuo 
depositado na Conta Centralizadora. Pela recorrente falta de 
manutenção de recursos na Conta Centralizadora, é evidente que 
sem a adoção de arrecadação direta de recursos das faturas de 
consumidores, a sistemática definida nos CCGs mostra-se inócua.  

O repasse dos recursos às Contas Centralizadoras, Movimento, 
Reserva e Vinculada está à cargo das próprias distribuidoras. Em 
situação de inadimplência, o Banco Gestor não possui 
responsabilidade nos casos em que não há recursos para serem 
movimentados.  

Portanto, propõe-se que, na hipótese de ficar inadimplente com o 
pagamento pela compra de energia, a distribuidora deve ser 
obrigada a dirigir para as Contas Centralizadoras a arrecadação 
oriunda diretamente do pagamento de faturas que emite para seus 
consumidores. 

4. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

DESCRIÇÃO DO MARCO DATA 
Obtenção da Licença Ambiental de Instalação – LI 
 
Comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento 
necessário à implantação do empreendimento  
 
Comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento de equipamentos eletromecânicos 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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Texto Sugerido: 
11.9.4.2 A comprovação do aporte de capital necessário à 
implantação do empreendimento disposta nos cronogramas 
relacionados no item 11.9.4 deverá ser realizada através da 
apresentação de documento demonstrando o aumento de capital 
da Sociedade pelo acionista e o lançamento contábil da 
integralização do referido aumento de capital. 
11.9.4.3 A comprovação de celebração de instrumento contratual 
de fornecimento de equipamentos eletromecânicos disposta nos 
cronogramas relacionados no item 11.9.4 deverá ser realizada 
através da apresentação unicamente das informações da empresa 
contratante e empresa contratada, objeto do contrato e assinatura 
das partes. 
 
Justificativa: 
A ABRAGET concorda com a inclusão dos marcos de 
“comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento 
necessário à implantação do empreendimento” e “comprovação de 
celebração de instrumento contratual de fornecimento de 
equipamentos eletromecânicos”. 
A proposta de alteração textual tem como objetivo definir a 
documentação que o Vendedor deverá apresentar na habilitação, 
considerando inclusive que há informações de cunho confidencial. 
 

5. 
ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 

CCEAR 
Texto Aneel: 
Custos com Overhaul  
Não previsto no Edital/Minuta de CCEAR 

Não aproveitada 
Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
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Geradoras 
Termelétricas 

 

 
Justificativa: 
Antes de participar dos leilões, os investidores devem fazer uma 
estimativa do despacho da usina ao longo dos 15/20 anos de 
CCEAR considerando suas características técnicas, com o objetivo 
de transformar os custos em R$, que são função da operação futura 
da usina, em um único R$/MWh que será reajustado apenas pelo 
IPCA ao longo do contrato. 
 
Dentre esses custos, são estimados também os custos com o 
overhaul, que compõe o CVU da usina. 
 
Assim sendo, vimos sugerir a inclusão da previsão que, uma vez 
alcançado o número de horas de operação estimados quando da 
participação do Leilão(incluindo os despachos por mérito ou fora do 
mérito), que os empreendedores possam incluir, sem ônus, aos 
seus CVUO&M um CVU O&M,overhaul, que será uma função do 
número de horas de operação, calculada com base na tabela de 
custo de grandes manutenções dos contratos de O&M.  
 
Assim, independente de quanto as usinas forem despachadas, 
será possível manter o equilíbrio econômico financeiro 
estabelecido quando da celebração dos CCEAR. 
 

não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural em ciclo 
combinado. 

6. ABRAGET- 
Associação 

CCEAR 
Texto Aneel: 
CVUs diferenciados por cada tipo de operação 

Não aproveitada 
Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
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Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Não previsto no Edital/Minuta de CCEAR 
 
Justificativa: 
Entendemos, conforme esta Agência expôs na Consulta Pública 
14/2016, que a remuneração do despacho das usinas térmicas 
deve ser diferenciada para “cada tipo de operação possível de ser 
demandada pelo ONS, tais como partida, operação modulada, 
operação em carga parcial e operação em carga plena”. 
 
Assim, propomos que os empreendedores declarem CVUs 
diferentes para cada tipo de operação da planta, adequando sua 
remuneração de forma a cobrir seus reais custos variáveis de 
operação.  
 
Os CVUs diferenciados devem ser considerados pela EPE no 
cálculdo dos parâmetros de competitividade das térmicas no leilão. 
 

Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural em ciclo 
combinado. 

7. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

CCEAR 

Texto Aneel: 
Tratamento das exposições no mercado de curto prazo nos 
Contratos por Disponibilidade – Ressarcimento por 
Indisponibilidade (ADOMP) 
Não previsto no Edital/Minuta de CCEAR 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
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Os contratos por disponibilidade oriundos dos leilões de energia 
nova sofreram sucessivas mudanças no decorrer dos anos, muitas 
delas relacionadas ao tratamento das exposições no mercado de 
curto prazo provocadas pelas indisponibilidades das usinas. 
 
Ademais, processos judiciais que questionam a metodologia de 
apuração do pagamento do ressarcimento por indisponibilidade 
demonstram que as regras atuais (pagamento das 
indisponibilidades hora-a-hora) não são aderentes à realidade 
operativa das usinas. 
 
Assim, a obrigação de repor imediatamente toda e qualquer falha 
aos preços do mercado de curto prazo faz com que os CCEARs 
envolvam sérios riscos para o gerador, resultando em um efeito 
justamente oposto ao desejado dos contratos por disponibilidade, 
que é o de proporcionar segurança ao investidor em um negócio de 
baixo risco e que propicie um baixo preço da energia. 
 
Para resolver esta questão, sugerimos que os empreendimentos, 
ao invés de declarar índices de indisponibilidade, declarem um 
cronograma de manutenções programadas e índices de parada 
forçada que variam para cada ano de operação. 
 
O índice de paradas forçadas, assim como hoje, seria informado 
em termos percentuais, mas com a abertura de se declarar valores 
diferentes para cada ano de operação. Isso permite que nos 
primeiros anos, quando problemas e imprevistos ocorrem com 

geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural em ciclo 
combinado. 
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maior frequência (“curva da banheira”), o agente declare índices de 
paradas forçadas maiores. 
 
Ao fim de cada ano, o desempenho da usina seria comparado com 
o desempenho comprometido de referência, conforme o 
cronograma de manutenções programadas e índices de parada 
forçada declarados. 
 
Se a disponibilidade apurada for igual à de referência, as 
exposições negativas no mercado de curto prazo ficam a cargo do 
comprador, ao passo que as exposições adicionais decorrentes de 
indisponibilidades maiores que a de referência implicariam em um 
ressarcimento pago pelo vendedor no decorrer dos 60 (sessenta) 
meses seguintes, gerando uma maior previsibilidade de custos 
para mitigar os riscos do agente. 
 
Caso o desempenho da planta seja melhor que a referência, as 
exposições positivas no mercado de curto prazo seriam revertidas 
em créditos ao vendedor, que pode usá-los para reduzir as 
parcelas futuras dos pagamentos de ressarcimentos. 
 

8. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 

Edital 

2.3.2.1.1. No caso de FIP, deverá fornecer a relação de seus 
cotistas com participação equivalente ou acima de 20% (vinte por 
cento) no caso de FIP não capitalizado e apresentar cópia 
autenticada de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
No caso de FIP capitalizado, não será necessário apresentar 
relação de seus cotistas. 

Não aproveitada 

O conhecimento dos 
cotistas do FIP é 
importante por serem  
os verdadeiros 
investidores, ainda 
mais nas situações 
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Justificativa: 
Conforme item 2.3.2.1.1 do Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL, 
Fundos de Investimento em Participações (“FIPs”) deverão 
apresentar, para fins de habilitação, relação de seus cotistas. 
Inicialmente, nota-se que a divulgação de informações 
relacionadas a investimentos está protegida por sigilo bancário, nos 
termos da Lei Complementar n° 105, de 10.01.2001, de modo que 
será necessário obter autorização de cada investidor para 
divulgação de referida informação. 
No mais, cumpre observar que em alguns casos (principalmente 
diante de FIPs já capitalizados), a relação dos cotistas é extensa. 
Nesse contexto, a obtenção de aprovação de cada cotista poderá 
prejudicar a apresentação dos documentos de habilitação, nos 
termos exigidos pelo Edital. 
Assim, propõe-se que a apresentação de informações referentes 
aos cotistas do FIP considere o critério de influência significativa 
referente à divulgação de informações envolvendo investimento 
estrangeiro previsto na Instrução Normativa da Receita Federal n° 
1.634, de 06.05.2016 (“IN 1.634/2016”), qual seja, 20% (vinte por 
cento) de participação em sociedade.  
Feitas as considerações acima, propõe-se que FIPs não 
capitalizados apresentem relação de cotistas apenas com 
participação equivalente ou acima de 20%. Já no caso de FIP 
capitalizado, em razão de sua capitalização já demonstrar sua 
qualificação econômico-financeira para o certame e observada a 
regra de sigilo bancário, propõe-se que não seja necessário 
apresentar a relação de cotistas 

em que não ocorreu 
ainda a capitalização 
do FIP.  
Assim, entende-se 
como relevante o 
conhecimento de 
todos os cotistas, 
que tenham a 
participação de pelo 
menos 5%. 
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9. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

Texto Sugerido: 
11.6.2. Diagrama do GRUPO ECONÔMICO, promovendo a 
abertura do quadro de acionistas/cotistas até a participação 
acionária final, constatando a designação empresarial. 
 
11.6.2.1. O diagrama deverá apresentar as participações diretas e 
indiretas, até seu último nível, indicando os respectivos 
controladores. Salvo o disposto no item 11.6.2.2 abaixo, a abertura 
deve considerar todo tipo de participação, inclusive minoritária 
superior a 5% (cinco por cento). Participações inferiores a 5% 
(cinco por cento) também devem ser informadas quando o 
acionista fizer parte do Grupo de Controle por meio de Acordo de 
Acionistas. 
 
Justificativa: 
O item 11.6.2 do Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL estabelece que 
o participante deverá apresentar diagrama do grupo econômico, 
considerando a abertura de todo o tipo de participação, inclusive 
minoritária superior a 5%. 
Tal como apontado acima, (i) em razão do sigilo bancário 
protegendo informações a respeito de investimento e (ii) a 
dificuldade que FIPs (especialmente FIPs já capitalizados) 
enfrentarão para apresentação de referida informação para a 
Agência Nacional e Energia Elétrica (“ANEEL”) e Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), propõe-se que seja 
adotado critério de influência significativa semelhante ao previsto 
na IN 1.634/2016. Assim, no caso de FIP não capitalizado, o 
diagrama deverá apresentar participações diretas e indiretas 
equivalentes ou superiores a 20% (vinte por cento).  

Não aproveitada 

O conhecimento dos 
cotistas do FIP é 
importante por serem  
os verdadeiros 
investidores, ainda 
mais nas situações 
em que não ocorreu 
ainda a capitalização 
do FIP.  
Assim, entende-se 
como relevante o 
conhecimento de 
todos os cotistas, 
que tenham a 
participação de pelo 
menos 5%. 
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Já no caso de FIP capitalizado, em razão de sua capitalização já 
demonstrar sua qualificação econômico-financeira para o certame 
e observada a regra de sigilo bancário, propõe-se que não seja 
necessário apresentar o diagrama do grupo econômico. 

10. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

Texto Sugerido: 
11.8.2. Demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigidas e apresentadas na forma da lei, vedada sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. 
 
11.8.2.1. Caso a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, 
as demonstrações contábeis exigidas na forma da lei serão 
consideradas aproveitadas se apresentadas conforme a seguir 
indicado de acordo com os tipos de sociedades: [...] 
 
d. FIP – (i) demonstrações contábeis acompanhadas de prova do 
cumprimento perante a Comissão de Valores Mobiliários, do 
disposto nas Instruções CVM n° 578 e 579/2016, com relação à 
integralização das cotas ou, alternativamente, (ii) 
Anúncio/Comunicado de Encerramento de Distribuição/Oferta 
Pública, nos termos das Instruções CVM n° 400, de 29.12.2003, e 
n° 476, de 16.01.2009. 
Justificativa: 

Não aproveitada 

No edital já dispõe 
que nos casos de 
FIP que ainda não 
tenham cotas 
integralizadas 
possam comprovar 
sua qualificação 
econômica-
financeira a partir de 
instrumentos de 
compromisso de 
investimentos e as 
chamadas de aporte 
de capital. 
Quanto a 
necessidade se 
observar o limite de 
5% de participação 
no fundo, a Aneel 
entende pertinente 
que o conhecimento 
dos reais 
investidores, sejam 
eles participando 
como FIP ou em 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

14 

O item 11.8.2 do Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL estabelece que, 
para fins de habilitação econômico-financeira, o participante deverá 
apresentar cópias de demonstrações contábeis do último exercício 
social, exigidas e apresentadas na forma da lei. 
 
Especificamente com relação aos FIPs, cumpre observar que no 
contexto das distribuições de valores mobiliários realizados para 
fins de sua capitalização, o FIP deverá apresentar Anúncio ou 
Comunicado de Encerramento da Distribuição/Oferta Pública (nos 
termos das Instruções CVM n° 400, de 29.12.2003, e n° 476, de 
16.01.2009).  
 
Referido Anúncio ou Comunicado deverá conter informações tais 
como (i) quantidade, espécie, classe, forma e preço dos valores 
mobiliários distribuídos e (ii) dados finais de colocação. 
 
Nesse ponto, entende-se que, para FIPs, o requisito de qualificação 
econômico-financeira poderá ser cumprido mediante apresentação 
de Anúncio ou Comunicado de Encerramento de 
Distribuição/Oferta Pública que, por sua vez, possui informações a 
respeito da capitalização do FIP. 
 
Ademais, (i) em razão do sigilo bancário protegendo informações a 
respeito de investimento, (ii) a dificuldade que FIPs enfrentarão 
para apresentação das demonstrações contábeis dos respectivos 
cotistas, até o limite de 5% de participação no fundo, para a 
Agência Nacional e Energia Elétrica (“ANEEL”) e Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) e (iii) de que a 
capacidade de investimento do FIP já estará comprovada pela 
apresentação do Anúncio ou Comunicado de Encerramento da 

empresa jurídica, 
seja mantido. 
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Distribuição/Oferta Pública, requer-se a exclusão da 
obrigatoriedade de apresentação das demonstrações contábeis 
dos respectivos cotistas, até o limite de 5% de participação no 
fundo, visto este requisito inviabilizar, na prática, a participação de 
FIPs do certame. 
 
Assim, propõe-se a alteração do item 11.8.2.1(d) do Edital do Leilão 
n° 5/2017-ANEEL de modo a prever que, alternativamente às 
demonstrações contábeis do último exercício social, o FIP poderá 
apresentar cópia do Anúncio/Comunicado de Encerramento de 
Distribuição/Oferta Pública referente a sua capitalização. 
 

11. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

2.3.1.2.1.2. Opcionalmente, (i) as consorciadas poderão constituir 
uma SPE que deterá toda a participação na SPE constituída para 
receber a outorga, desde que esteja em conformidade com o item 
14.2, e/ou (ii) cada consorciada poderá constituir uma SPE para 
integrar a SPE que será constituída para receber a outorga, desde 
que a SPE seja constituída em 100% (cem por cento) pela 
consorciada e esteja em conformidade com o item 14.2. 
Justificativa: 

Aproveitada 
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O item 2.3.1.2.1.2. do Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL estabelece 
que, opcionalmente, cada consorciada poderá constituir uma SPE 
para integrar a SPE que será constituída para receber a outorga. 
 
Conforme observado nos leilões recentes, as proponentes buscam 
segregar os ativos de geração vencedores em SPE que, por sua 
vez, são detidas por uma sociedade holding (figura constituída 
pelas proponentes consorciadas, refletindo a mesma participação 
do consórcio participando no leilão). A sociedade holding tem como 
único objetivo participar nas SPE que detém os ativos de geração. 
 
Nesse cenário, a D.Comissão Especial de Licitação já recebeu 
questionamentos com relação à constituição de sociedades 
“holding” e indicou a possibilidade de sua utilização, desde que (i) 
a sociedade “holding” reflita a exata participação das 
PROPONENTES, conforme prevista no instrumento de 
constituição de consórcio e (ii) a SPE seja subsidiária integral da 
sociedade constituída pelas PROPONENTES. 
Assim, propõe-se que a minuta do Edital esclareça a possibilidade 
de utilização das sociedades “holding” e a permissão para que 
referida sociedade seja interveniente-anuente no contrato de 
concessão a ser celebrado pela SPE. 

12. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

Para fins de qualificação econômico-financeira das licitantes, 
propõe-se que seja apenas adotado um critério dentre a 
comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 
e a apresentação de garantia de proposta, sob pena de restringir a 
competitividade no certame. Ademais, sugerimos que seja adotada 
a apresentação de garantia de proposta como critério de 
qualificação econômico-financeira, visto este instrumento 
representar de forma mais precisa a liquidez e capacidade de 

Não aproveitada 

A Garantia de 
proposta possui 
finalidade precípua 
de garantir a 
proposta de lance 
submetida no leilão, 
cujas hipóteses de 
execução estão 
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pagamento da licitante (ao contrário de seu patrimônio líquido, que 
pode apresentar ativos imobilizados e, portanto, sem liquidez). 
Justificativa: 
No âmbito do Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL, requer-se que o 
proponente apresente (i) garantia de proposta no valor de 1% do 
investimento declarado à Empresa de Pesquisa Energética (“EPE”) 
e (ii) comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% de referido 
investimento. 
Nesse ponto, cumpre observar que a exigência tanto da garantia 
de proposta como de patrimônio líquido mínimo pode representar 
restrição demasiada para fins de participação no Leilão, reduzindo, 
por conseguinte, a competição no certame. 
O próprio Tribunal de Contas da União reconhece que a 
Administração Pública não poderá exigir, de forma cumulativa, a 
apresentação de garantia de proposta e patrimônio líquido mínimo, 
conforme se verifica abaixo: 

retratadas no item 
8.14 do edital. 
Não se confunde 
essa garantia com a 
qualificação 
econômica 
financeira exigida no 
edital, que é feita 
posterior à 
realização do leilão, 
por se tratar de 
licitação com 
inversão da ordem 
de fases. 
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“Para fins de qualificação econômico-financeira, a 
Administração não pode exigir das licitantes, de forma 
cumulativa, capital social mínima, patrimônio líquido 
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do 
contrato a ser celebrado, nem a integralização do capital 
social mínimo” (Acórdão 1.842/2013, Plenário, rel. Min. 
Ana Arraes). 

 
Assim, propõe-se que seja apenas adotado um critério dentre a 
comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 
e a apresentação de garantia de proposta, sob pena de restringir a 
competitividade no certame, sendo preferencialmente adotada a 
apresentação de garantia de proposta como critério de qualificação 
econômico-financeira, visto este instrumento representar de forma 
mais precisa a liquidez e capacidade de pagamento da licitante (ao 
contrário de seu patrimônio líquido, que pode apresentar ativos 
imobilizados e, portanto, sem liquidez). 
 

13. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Edital 

2.3.1.2. As VENDEDORAS reunidas em Consórcio devem ter 
conhecimento de que: 
 
2.3.1.2.7. Cada VENDEDOR poderá participar, individualmente ou 
em consórcio, em mais de um empreendimento. 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Desnecessário 
colocar, afinal o 
Edital já retrata as 
situações de 
impedimentos. 
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O Edital do Leilão n° 5/2017-ANEEL permite que os proponentes 
participem no certame de forma isolada ou em consórcio. No 
entanto, não esclarece que um VENDEDOR, seja de forma isolada 
ou em consórcio, poderá participar em mais de um 
empreendimento habilitado tecnicamente pela Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. 
 
Assim, propõe-se a inclusão de cláusula no Edital do Leilão n° 
5/2017-ANEEL esclarecendo a possibilidade de cada vendedor 
participar, individualmente ou em consórcio, em mais de um 
empreendimento. 
 

14. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Minuta de CCEAR (Gás Natural) 
anexa ao Edital 

Texto Sugerido: 
8.4. A componente da RECEITA FIXA vinculada ao custo do 
combustível associado à INFLEXIBILIDADE CONTRATUAL, 
RFComb, será reajustada mensalmente, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica: 
 
 
RFCombj+1 = Ej+1 * i * Pj * ej 

Não aproveitada 

Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural em ciclo 
combinado. 
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RFComb0 = E0 * i * PC * e0 
 
RFCombj+1 = Receita fixa vinculada ao custo do combustível na 
geração inflexível no 
mês de reajuste "j+1"; 
RFComb0 = Receita fixa vinculada ao custo do combustível na 
geração inflexível anual 
constante do CCEAR, no mês anterior à data de publicação das 
Diretrizes do Leilão; 
Pj = Preço Médio de Referência do Combustível utilizado na 
geração inflexível no mês 
"j", anterior ao mês de reajuste, observado o disposto no § 4º; 
PC = Expectativa de preço futuro dos combustíveis referenciados 
no art. 3º, § 2º, para o 
período de dez anos, no qual inclusive o ano de realização do 
Leilão, estimado com base em projeções 
de combustíveis equivalentes, no cenário de referência publicado 
pela Energy Information Administration - EIA no Annual Energy 
Outlook - AEO, conforme metodologia descrita em Nota Técnica da 
EPE, sendo o valor de PC publicado pela referida Empresa em 
Informe Técnico específico para cada Leilão e disponibilizado no 
sítio - www.epe.gov.br; 
ej = Taxa de Câmbio Média da venda do dólar dos Estados Unidos 
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, no 
mês "j", anterior ao mês de reajuste, expressa em R$/US$; 
e0 = Média da Taxa de Câmbio de venda do dólar dos Estados 
Unidos da América, expressa em R$/US$, divulgada pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN, dos doze meses anteriores ao mês da 
Portaria que irá definir o início do Cadastramento do Leilão, 
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publicada pela EPE em Informe Técnico específico para cada leilão 
e disponibilizado no sítio - www.epe.gov.br; 
Ej+1 = Energia associada à geração inflexível contratual no mês de 
reajuste "j+1", 
expressa em MWh; 
E0 = Energia associada à geração inflexível anual, expressa em 
MWh; e 
i = Fator de Conversão, informado pelo agente, que constará do 
CCEAR e permanecerá invariável por toda a vigência do contrato, 
usado na transformação do preço do combustível em R$/MWh, 
conforme previsto no art. 3º, § 1º. 
Justificativa: 
Especificamente com relação à Receita Fixa vinculada ao custo de 
combustível associado à inflexibilidade contratual, propõe-se que a 
fórmula de seu reajuste seja alterada para atender às 
determinações da Portaria n° 318, de 11.08.2017. 
 

15. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Minuta de CCEAR (Gás Natural) 
anexa ao Edital 

Texto Aneel: 
Cláusulas 8.6, 8.7, 8.12 e Quadro-Resumo anexo à minuta do 
CCEAR. 
 
Texto Sugerido: 
Faz-se necessário incluir na minuta do CCEAR o reajuste do 
parâmetro “e” (componente do preço do combustível para cálculo 
do Ccomb e RFcomb), conforme previsto nas Cláusulas 8.6, 8.7, 
8.12 e Quadro-Resumo, através do Consumer Price Index for All 
Urban Consumers (“CPI-U”). 

Não aproveitada 

Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
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Justificativa: 
Conforme instruções previstas em (i) Informe Técnico da EPE nº 
053/2017-r1 e (ii) Portaria MME nº 42, de 01.03.2007, o parâmetro 
“e” deve ser ajustado através do CPI-U. Assim, propõe-se que a 
minuta do CCEAR seja ajustada para considerar referido reajuste. 
 

natural em ciclo 
combinado. 

16. 

ABRAGET- 
Associação 
Brasileira de 
Geradoras 

Termelétricas 
 

Minuta de CCEAR (Gás Natural) 
anexa ao Edital 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no 
CONTRATO, independentemente de sua definição e tratamento 
neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na 
legislação aplicável à matéria, em regulamentação da ANEEL, na 
CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo 
oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito adquirido às 
determinações regulamentares operacionais referentes ao setor de 
energia elétrica, sendo preservada, no entanto, as regras 
econômico-financeiras previstas no CONTRATO. 
 
Justificativa: 
A Cláusula 5.1 da minuta do CCEAR estabelece que não haverá 
oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito adquirido às 
determinações regulamentares. 
 
No entanto, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro 
do CCEAR, nos termos da Lei n° 8.666, de 21.06.1993, propõe-se 
que a redação da cláusula seja alterada de modo a esclarecer que 

Não aproveitada 

Nos termos da PRT 
MME 293/2017, no 
Leilão de Energia 
Nova “A-4”, de 2017, 
não será negociado 
CCEAR na 
modalidade por 
disponibilidade de 
energia elétrica para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
termelétrica a gás 
natural em ciclo 
combinado. 
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regras econômico-financeiras previstas no CCEAR deverão ser 
preservadas. 
 

17. ENERGISA 
S.A. CCEAR/Eólica 

Texto Sugerido: 
Alterar: 
7.9 O atraso da entrada em operação, desde que verificado pela 
ANEEL, das instalações de transmissão e/ou distribuição 
necessárias para o escoamento da energia a ser produzida pela(s) 
USINA(S), que não estejam sob responsabilidade do VENDEDOR, 
não exime o VENDEDOR das obrigações estabelecidas no 
CONTRATO. COMPRADOR das obrigações previstas na 
Cláusula 8ª, desde que a(s) USINA(S) estejam em condições de 
entrar em operação comercial, a ser necessariamente 
verificado pela ANEEL, exceto no caso de alteração, solicitada 
e/ou causada pelo VENDEDOR, das informações de aceso aos 
sistemas de distribuição ou transmissão vigentes quando da 
realização do LEILÃO, e não caracterizará a insuficiência de 
lastro do VENDEDOR no CCEAR. 
 
Justificativa: 
A alteração é necessária para eximir o Vendedor de 
responsabilidade por atraso da entrada em operação das 
instalações de transmissão e/ou distribuição necessárias para o 
escoamento da energia a ser produzida pelas usinas, que não 
estejam sob responsabilidade deste, estando os empreendimentos 
de geração aptos a operar. 
 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária à Portaria 
de diretrizes: “Art. 12. 
Nos Leilões de 
Energia Nova, de 
2017, de que trata 
esta Portaria, não se 
aplica o disposto no 
art. 9º da Portaria 
MME nº 514, de 
2011, mantido o 
disposto no seu art. 
7º, mesmo nos casos 
de indisponibilidade, 
na data de início de 
suprimento 
contratual de energia 
elétrica, das 
instalações de uso 
do âmbito de 
transmissão, 
necessárias para o 
escoamento da 
energia produzida 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

24 

por empreendimento 
de geração apto a 
entrar em operação 
comercial.” 

18. 

ENERGISA 
S.A., 

ABSOLAR, 
ABRAGEL e 

COPEL 

CCEAR 

10.1 O descumprimento, pelo VENDEDOR, da obrigação 
estabelecida na subcláusula 5.8, será tratado, para efeito do 
CONTRATO, como ressarcimento devido pelo VENDEDOR. 
10.2 O valor do ressarcimento anual devido pelo VENDEDOR, por 
USINA, será calculado ao final de cada ano e estabelecido 
mediante aplicação da seguinte equação algébrica: 

RESSa,i = RFUi × (ECa,i − EEa,i ) + 0,15 
× RFUi × max(0; 0,9 × ECa,i − EEa,i ) 
 
Justificativa: 
O estabelecimento de penalidade, no percentual de 15%, sobre 
todo o montante da ENERGIA CONTRATADA que foi entregue a 
menor, e não apenas sobre o montante que exceder o limite de 
10% não entregue, é desproporcional e sem qualquer 
razoabilidade. Ao passo em que o gerador não sofrerá qualquer 
penalidade quando entregar 90% da ENERGIA CONTRATADA, ele 
terá de pagar ao comprador um ressarcimento acrescido de 15% 
quando entregar quase 90%, ou, por exemplo, 89,9%. A diferença 
de apenas 0,1% não justifica a imposição de penalidade tão 
relevante, aumentando, em muito, o risco do gerador. Propõe-se, 
em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, que apenas 
o percentual de energia não entregue inferior aos 90% seja 

Não aproveitada 

Vide nova redação 
dessa subcláusula. 
Primeiramente, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de prestação 
do serviço que é a 
entrega de energia. 
O parâmetro PLDméd 
foi inserido na fórmula 
pois há impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia e 
pagarão esse preço 
pela aquisição de 
energia não fornecida.  
Ressalta-se, por fim, 
que a fórmula de 
ressarcimento está 
aderente à 
estabelecida em 
certames anteriores, 
na qual há uma 
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utilizado como base para o acréscimo de 15% no valor do 
ressarcimento devido ao comprador. 
 

penalidade em caso de 
não atendimento, no 
quadriênio, de 90% do 
compromisso 
contratual. 
A única mudança 
inserida, em 
consonância à Portaria 
de Diretrizes, é a 
janela de apuração 
anual. 

19. 

ENERGISA 
S.A., 

ABSOLAR, 
ABRAGEL e 

COPEL 

CCEAR 

15.6 A pedido da VENDEDORAe a critério da 
CCEE, desde que previsto no CCEAR, os empreendimentos de 
uma mesma fonte energética, negociados no LEILÃO e 
localizados no mesmo Submercado, poderão ser agregados em 
um único CCEAR da VENDEDORA. 
 
Justificativa: 
Embora não esteja explícita a finalidade da previsão da 
possibilidade de agregação dos empreendimentos em um único 
CCEAR, depreende-se que em decorrência da agregação, 
todos os direitos e obrigações serão também somados, inclusive 
para os fins de atendimento à obrigação de entrega da energia 
contratada. Uma vez que foi excluída do edital a apuração 
quadrienal, aumentando os riscos para o gerador, o item 15.6 
poderia ser utilizado como mecanismo de mitigação de riscos 
para as vendedoras, sem impacto para os compradores. Para 
viabilizar a utilização deste mecanismo na modelagem financeira   
dos empreendimentos é necessário eliminar dúvidas quanto à sua 
aplicabilidade e aproveitadação perante à CCEE. 

Não aproveitada 

O agrupamento de 
usinas num mesmo 
CCEAR é utilizado 
somente para 
facilitar a gestão 
administrativa no 
âmbito da CCEE, 
pois cada usina 
possui obrigações 
distintas. 
Sendo assim, cabe à 
CCEE avaliar a 
conveniência e 
oportunidade de 
realizar essa 
operação. 
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20. 
Brookfield 

Energia 
Renovável 

Edital 

Texto Sugerido: 
11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s), cujas outorgas de geração 
advirem de Leilões Regulados, nos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores ao da publicação do Edital, comprovando: 
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, nos termos do 
inciso II do art. 10º da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio 
de 2004, já transitadas em julgado na esfera administrativa. 
 
11.9.2 Será publicado, em até 5 dias após a publicação do Edital, 
no Diário Oficial da União – DOU, Despacho indicando a(s) 
empresa(s) que não atende(m) aos requisitos de habilitação 
técnica retratado no item 11.9.1, e seus subitens, considerando as 
empresas titulares dos empreendimentos cadastrados na EPE, 
salvo nos casos em que a VENDEDORA apresentar termo de 
compromisso de transferência de titularidade para terceiro que não 
esteja enquadrado no item 11.9.1.1. 
 
Justificativa: 
A Portaria MME nº 102/2016 estabelece as condições para 
cadastramento de empreendimentos de geração em leilões de 
energia nova. Conforme disposto em seu § 3º do art. 11, estarão 
sujeitos à avaliação de histórico de implantação pela ANEEL 

Parcialmente 
aproveitada  

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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apenas os empreendimentos alcançados pelo art. 7º da mesma 
Portaria. O art. 7º, por sua vez, remete aos empreendimentos que 
já tenham obtido outorga e que já tenham comercializado 
energia em leilões regulados.  Ademais, a Resolução Normativa 
nº 63/2004 já estabelece, em seu inciso II art. 10º, as penalidades 
referentes a suspensão de participação em leilões regulados para 
a situação em tela. Nesse sentido, sugerimos a alteração no texto 
do edital para torna-lo mais específico e aderente a legislação e 
regulamentação vigentes. Adicionalmente, deve ser considerada a 
possibilidade da transferência de titularidade do empreendimento 
para outro agente que não possua histórico de penalidades 
relacionadas a atrasos na implantação de seus empreendimentos 
outorgados em leilões regulados. A consideração dessa 
salvaguarda possibilita a participação de maior número de 
empreendimentos, o que promove a competição no leilão, auxilia 
sanar os problemas de empreendedores em dificuldades 
financeiras, sem prejuízo aos compradores ou demais agentes do 
setor. 
 

21. 

Brookfield 
Energia 

Renovável, 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 

Edital 

Texto Sugerido: 
Caso o Patrimônio Liquido da empresa não atingir os 10% do valor 
do investimento e a VENDEDORA seja uma SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): documento de demonstração 
financeira do último exercício de sua Controladora direta, ou 
balancete mais recente com os dados assinados pelo Contador, 
com Firma reconhecida, de sua Controladora direta. 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Desnecessário 
colocar isso. Esse 
check list tem 
finalidade de 
organizar os 
documentos de 
habilitação a serem 
entregues pelas 
proponentes 
vencedoras e não há 
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Ajustar texto do Check List de documentos para a habilitação 
(Anexo 12) de modo a ficar coerente com o item 11.8.2.4.3 do 
edital. 
 

pretensão de ser 
exaustivo. 

22. 
Rodrigo 
Santos e 
Barros 

Edital 

 
SUGESTÃO DE DISPOSITIVOS A SEREM INSERIDOS NO 
EDITAL DO LEILÃO nº 04/2017-ANEEL (A-4) 
 
2.7 Para fins de emissão de outorga de Autorização/Concessão 
juntamente com a aprovação do projeto como prioritário, a 
VENDEDORA deverá necessariamente ser constituída sob a forma 
de Sociedade Anônima, nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de 
junho de 2011, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e 
da Portaria MME nº 364, de 13 de setembro de 2017. 
2.7.1  A emissão da outorga de Autorização/Concessão juntamente 
com a aprovação do projeto como prioritário é opcional, e não se 
constitui obrigação. A aprovação do projeto como prioritário poderá 
ser requisitada posteriormente, nos termos da Portaria MME nº 
364/2017.  
 
14.6-A A VENDEDORA que negociar energia no Leilão poderá 
encaminhar, conjuntamente com os documentos de habilitação da 
pessoa jurídica, constituída necessariamente em forma de 
Sociedade Anônima, o requerimento estabelecido no Anexo XIII [ou 
outra numeração a ser dada ao novo Anexo que conterá o 
Requerimento na forma do Anexo I da PRT MME 364/2017] 

Aproveitada 
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preenchido e assinado, nos termos estabelecidos na Portaria MME 
nº 364/2017.  
14.6-A.1 O encaminhamento do requerimento estabelecido no item 
14.6-A é opcional e não se constitui uma obrigação. 
 
14.10 – MANTER REDAÇÃO DO EDITAL E INSERIR O 
SUBTÓPICO ABAIXO 
 
14.10.1 A outorga estabelecida no item 14.10 poderá ser emitida 
juntamente com a aprovação do projeto como prioritário, desde que 
a VENDEDORA que tenha participado isoladamente seja 
constituída sob a forma de Sociedade Anônima e seja atendido o 
disposto no item 14.6-A. 
 
 
- LISTA DE ANEXOS: Inserir o Anexo XIII ou outra numeração a 
ser dada ao novo Anexo que conterá o Requerimento na forma do 
Anexo I da PRT MME 364/2017. 
 

23. 

COMPLEXOS 
EÓLICO DE 
ITAGUAÇU 
DA BAHIA, 

DE BALEIA E 
DE PUNAU, 

Edital 

2.2 Não poderão participar do LEILÃO, como VENDEDORAS:  
 
2.2.1 Concessionárias ou permissionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica ou sociedades por elas controladas 
direta ou indiretamente.  
 

Não aproveitada 

Para se colocar esse 
dispositivo haveria 
necessidade de se 
restringir futuras 
alterações 
societárias que 
impedisse que, após 
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ELETROBRÁ
S e FURNAS 

2.2.1.1 A vedação contida no item 2.2.1 não se aplica às empresas 
enquadradas no art. 4º da Lei nº 12.111/2009, desde que o 
processo de segregação de suas atividades esteja em andamento.  
 
2.2.2 O consórcio integrado por uma ou mais empresas que não 
atenderem ao requisito estabelecido no item 11.9.1 deste Edital, 
cuja participação, individual ou somada à da(s) outra(s) empresas 
na mesma condição, seja majoritária. 
 
Justificativa: 
Caso essa agência entenda pela impossibilidade de exclusão do 
item 11.9.1 da presente Minuta de Edital,  conforme sugerido nesta 
contribuição, entendemos, alternativamente, que deve ser 
permitida a participação minoritária das empresas, de forma a 
manter isonomia com  o regramento dos Leilões de Transmissão. 
 

a emissão da 
outorga, a empresa 
com histórico ruim 
passasse a ser 
majoritária na 
sociedade. Em razão 
das peculiaridades 
do segmento de 
geração, não é crível 
nesse momento que 
se imponha restrição 
para alterações 
societárias. 

24. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 
ABRAGE, 

EDP, ENEL, 
ELETROBRA
S, FURNAS e 

Voltalia e 
COMPLEXOS 
EÓLICO DE 
ITAGUAÇU 
DA BAHIA, 

EDITAL 

8 – DAS GARANTIAS PARA PARTICIPAR DO LEILÃO 
 
 (...) 
 
8.1.3 O Manual de Aporte de Garantias deve prever o 
reaproveitamento da Garantia de Proposta para o PROPONENTE 
VENDEDOR que participar com o mesmo empreendimento dos 
leilões A-4 e A-6 de 2017 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Os Leilões são 
independentes, com 
inscrições individuais 
e, portanto, há 
necessidade de se 
fazer aporte de 
garantia em cada 
Leilão. 
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DE BALEIA E 
DE PUNAU 

O item proposto visa otimizar os recursos dos empreendedores 
para participar dos leilões, bem como tornar mais eficiente os 
processos envolvendo a devolução de garantias para aqueles que 
não se segregarem vencedores no A-4 e teriam que realizar novo 
aporte para o mesmo empreendimento a fim de participar do A-6. 
 

25. 

COMPLEXOS 
EÓLICO DE 
ITAGUAÇU 
DA BAHIA, 

DE BALEIA E 
DE PUNAU, 

ELETROBRÁ
S e FURNAS 

EDITAL 

Texto Sugerido: 
11.9 Documentos de qualificação técnica: 
 
11.9.1.1. A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no §3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando: 
 
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa. 
 
11.9.2. Será publicado, em até 5 dias após a publicação do Edital, 
no Diário Oficial da União – DOU, Despacho indicando a(s) 
empresa(s) que não atende(m) aos requisitos de habilitação 
técnica retratado no item 11.9.1, e seus subitens, considerando as 
empresas titulares dos empreendimentos cadastrados na EPE. 
 
11.9.2.1 A(s) empresa(s) indicada(s) como não tendo comprovado 
os requisitos estabelecidos no item 11.9.1, e seus subitens, 

Não aproveitada 

Entende-se como 
desejável que 
empresas com 
histórico de 
implantação ruim 
não participem dos 
leilões da Aneel. 
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poderá(ão) interpor recurso em face do correspondente Despacho, 
observados os prazos e os procedimentos estabelecidos na Seção 
17 do Edital. 
Justificativa: 
Primeiramente, insta ressaltar que contrariamente ao afirmado no 
tem 15 da Nota Técnica n° 25/2017-SEL/ANEEL, que subsidia 
essa Audiência Pública, o § 3º, do art. 11, da Portaria MME nº 
102/2016 não veda a participação em Leilões dos vendedores que 
tenham histórico de desempenho insatisfatório e penalidade. 
 
A Portaria MME nº 102/2016, em seu artigo 11, parágrafo 3º, 
apenas dispõe que os Editais de Leilão de Energia Nova deverão 
prever que a inscrição de EMPREENDIMENTO que já vendeu 
energia em Leilão de Energia Nova, mas que ainda não entrou em 
operação comercial, estará sujeita à avaliação da ANEEL do 
histórico do interessado, inclusive dos componentes do grupo 
econômico do qual faz parte, quanto ao comportamento e 
penalidades que possam ter sido imputadas no desenvolvimento 
do projeto cadastrado e de outros processos de autorização e 
concessão dos serviços de energia elétrica. 
 
Ou seja, não há qualquer previsão, na citada Portaria, que 
imponha a ANEEL proibir a participação de determinados 
VENDEDORES nos Leilões de Energia, de forma dissociada do 
projeto ou empreendimento cadastrado.  
 
Ressalte-se que, por força do artigo 30 do Estatuto das Licitações, 
aplicado subsidiariamente ao certame, e do artigo 37, XXI da 
CRFB, as exigências de capacidade técnica devem se restringir ao 
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ali disposto, admitindo-se apenas estipulações adicionais quando 
pautadas em lei especial ou em justificativas técnicas formalizadas 
no processo de contratação, senão vejamos: 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
 
“Art. 37. (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

LEI Nº 8.666/93 
 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-
á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 
de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 
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todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 
 (...) 
§5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação.” (grifo nosso) 
 
Ainda que se considere que a Administração necessita de um 
objeto específico e de condições pessoais do futuro contratado que 
conduzam à alta  probabilidade  de  que  o contrato será cumprido, 
é cediço que cláusulas que limitem o objeto e o universo dos 
participantes não podem restringir o caráter competitivo do 
certame. 
 
Conforme se observa, a estipulação do item 11.9.1 e seus subitens 
acaba por restringir a participação, em afronta ao fundamento 
da igualdade de oportunidades, de geradoras que sofreram 
penalidade relacionada a atraso na implantação de 
empreendimento de geração. 
 
A título exemplificativo, cumpre destacar que o Tribunal de Contas 
da União já decidiu pela ilegalidade de editais de licitação que 
exigiam que os licitantes detivessem determinadas certificações de 
qualidade (Decisão nº 1.526/2002-Plenário e Acórdão nº 584/2004-
Plenário), não podendo os licitantes serem inabilitados por não 
possuírem certificados específicos. 
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Ademais, mencione-se que o Edital acaba por penalizar, em bis in 
idem, geradoras que já podem ter: (i) entregado o empreendimento 
e (ii) liquidado a penalidade aplicada. José dos Santos Carvalho 
Filho, versando sobre a aplicação de sanções administrativas, 
atestou: “a correta aplicação da sanção deve obedecer ao princípio 
da adequação punitiva (ou princípio da proporcionalidade), vale 
dizer, o agente aplicador da penalidade deve impor a sanção 
perfeitamente adequada à conduta infratora. Por essa razão, a 
observância do referido princípio há de ser verificada caso a caso, 
de modo a serem analisados todos os elementos que cercaram o 
cometimento do ilícito (...)” (Manual de Direito Administrativo, 17ª 
ed, Lumen Juris, página 61).  
 
Destarte, em já tendo aplicado a penalidade por meio de processo 
administrativo adequado, não poderia o administrador, sob pena de 
afronta aos princípios retrocitados, penalizar novamente os 
agentes, com o afastamento de participação no certame. 
 
A suspensão do direito de participar de licitações e contratar com 
a ANEEL é uma penalidade, a ser aplicada mediante a estrita 
observância dos ditames legais, incluindo direito à ampla defesa e 
contraditório. Não pode, como pretende a ANEEL, ser realizada de 
forma genérica, através de simples disposição editalícia. 
 
Dessa forma, as inovações quanto à habilitação técnica, trazidas 
na presente proposta, acabam por impor restrições à participação 
em Leilões de Geração de empresas com notória relevância para 
o setor, constituindo uma verdadeira penalidade de suspensão do 
direito de participar de leilões promovidos pela ANEEL, de forma 
totalmente desproporcional e irrazoável. 
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Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da proposta contida no 
item 11.9 e subitens, a Agência deixou de apresentar a Análise de 
Impacto Regulatório – AIR por entender que “não há aplicabilidade 
dessa análise aos Editais dos Leilões de Geração, tendo em vista 
que a elaboração de cada edital está vinculada à emissão de 
diretrizes pelo Poder Concedente.” 
 
Contudo, não há qualquer diretriz do Poder Concedente no sentido 
da inserção da nova exigência de qualificação técnica, que 
justifique a Agência deixar de apresentar a AIR contendo as 
alternativas possíveis, os custos e benefícios e as consequências 
esperadas das novas regras, comprovando que fez a melhor 
escolha para o Setor, em termos estruturais. 
 
A intenção de afastar os Agentes com comportamento temerário 
do setor de energia elétrica pode ser alcançada por diversos meios, 
dentre eles através da aplicação das penalidades previstas nos 
Editais ou na Resolução Normativa nº 63/2004.  
 
Nesse sentido, o Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº 
66/COGEN/SEAE/MF, da Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda, emitido por ocasião da 
Audiência Pública nº 53/2012, referente à aprovação do Edital do 
Leilão de Transmissão nº 07/2012: 
 
“26. Ressalta-se, ainda sobre este tema, que o voto do relator dá a 
entender que as soluções tentadas até agora não alcançaram 
resultados satisfatórios e que essa, portanto, seria a única medida 
que restaria. Contudo, sentiu-se a ausência de análise de 
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alternativas às regras propostas. Isso permitiria avaliar se o 
objetivo em questão poderia ser atingido por meio de outros 
instrumentos menos onerosos. 
27. Entre as possíveis alternativas que poderiam ser exploradas, 
destacam-se: 
(i) aumento do valor da Garantia de Fiel Cumprimento;  
(ii) maior rigor no mecanismo de execução das garantias do leilão;  
(iii) elevação das garantias do leilão apenas para as 
empresas com elevado nível de atraso;  
(iv) revogação da concessão em casos de atrasos superiores a um 
determinado período temporal, quando estes forem de 
responsabilidade da concessionária.” 
 
A desproporcionalidade e a irrazoabilidade da proposta ficam 
claras quando se verifica que: 
 
i) a proposta da ANEEL não impede a participação de 

aventureiros sem  histórico no setor, enquanto afasta do 
certame Agentes de Geração que ‘performaram’ 
empreendimentos da ordem de 5.000 MW, por terem 
atrasado um empreendimento da ordem de 10MW; 

ii) a proposta não prevê que seja analisado o impacto que o 
atraso causou ao sistema; 

iii) não prevê a quantidade de dias em atraso; 
iv) não prevê um número mínimo de atrasos capaz de 

configurar um comportamento repetitivo por parte do 
Agente; e 

v) não analisa o histórico da atuação no Setor Elétrico 
Brasileiro das empresas que poderão vir a ser excluídas 
de futuros Leilões. 
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Pela proposta, algumas empresas, que são responsáveis por 
quase 10% da energia produzida no país e receberão recursos 
advindos de ressarcimentos a que fazem jus, o que lhes dará 
capacidade de investimento para participarem da expansão da 
geração de energia elétrica no país, poderão não preencher os 
requisitos de qualificação técnica e ficarão de fora dos Leilões de 
Geração. 
 
Ou seja, a suposta falta de qualificação técnica, da forma como está 
sendo proposta, implicará numa verdadeira suspensão do direito 
de participar de leilões de geração, alijando da concorrência 
‘players’ importantes ao setor, o que contraria frontalmente o 
interesse público e fere o direito de concorrência. 
 
Destacamos, também, que os recentes editais de 
empreendimentos de transmissão, ao contrário do edital de 
geração ora examinado, trouxeram previsão menos restritiva: 
 
EDITAL DE TRANSMISSÃO SUBMETIDO À AUDIÊNCIA 
PÚBLICA Nº 47/2017 
 
"10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSMISSÃO deverá dispor de declaração fornecida pela 
fiscalização da ANEEL sobre o seu histórico de desempenho na 
implantação de obras de transmissão nos últimos 36 (trinta e 
seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando:  
 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

39 

10.9.5.1 Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em 
operação comercial de instalações de transmissão sob regime 
de concessão superior a 180 (cento e oitenta) dias em relação 
às datas previstas nos respectivos contratos, considerando as 
obras concluídas nos últimos 36 (trinta e seis) meses ou que 
deveriam ter sido concluídas até a publicação do Edital;  
 
10.9.5.2 Não ter sofrido, no mesmo período, 3 (três) ou mais 
penalidades relacionadas a atraso na execução de obras de 
transmissão em regime de concessão, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa; e  
 
10.9.5.3 Não ter Certificado de Descumprimento Total do 
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC 
transitado em julgado na esfera administrativa, na existência de 
TAC celebrado com a ANEEL, contemplando as obras de que trata 
o item 10.9.5.1, passíveis de ajustamento de conduta." 
 
Ao prever requisitos mais restritivos para leilões de geração, esta 
ANEEL acaba por ir de encontro ao princípio da isonomia entre os 
participantes dos leilões de transmissão e de geração de energia.  
 
Ademais, salientamos que, segundo José dos Santos Carvalho 
Filho, “a Administração Pública é uma só, é una, é um todo, mesmo 
que, em razão de sua autonomia, cada pessoa federativa tenha sua 
própria estrutura”. Logo, entendemos que, por serem certames 
realizados pela mesma entidade da Administração Pública, os 
requisitos de qualificação técnica, no que concerne à quantidade 
mínima de penalidades aplicadas transitadas em julgado, deveriam 
ser os mesmos. 
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Destarte, conclui-se que, caso essa agência refute esta 
contribuição para que seja excluído o item ora analisado, o que se 
admite apenas ad argumentandum, entendemos, alternativamente, 
que os requisitos deveriam ser aqueles previstos para os leilões de 
transmissão.  
 

26. 

COMPLEXOS 
EÓLICO DE 
ITAGUAÇU 
DA BAHIA, 

DE BALEIA E 
DE PUNAU e 

FURNAS 

EDITAL 

Texto Sugerido: 
16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
formalizar ao ONS a solicitação de acesso à Rede Básica em até 
60 (sessenta) 180 (cento e oitenta) dias contados da adjudicação 
do Leilão, considerando o ponto de conexão definido na habilitação 
técnica, mediante as seguintes condições:  
 
16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá conter todos 
os estudos definidos nos Procedimentos de Rede;  

16.1.2 O ONS deverá elaborar o respectivo Parecer de Acesso em 
até 60 (sessenta) dias contados da solicitação de acesso à Rede 
Básica feita pela VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO;  

16.1.3 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
celebrar com o ONS o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão 
– CUST em até 90 (noventa) dias contados da elaboração do 
respectivo Parecer de Acesso, ou em até 15 (quinze) dias contados 
da publicação da outorga de autorização do empreendimento, o 
que ocorrer por último;  

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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16.1.4 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
celebrar com a transmissora responsável pelas instalações a 
serem conectadas, com interveniência do ONS, o Contrato de 
Conexão às Instalações de Transmissão – CCT em até 90 
(noventa) dias contados da elaboração do respectivo Parecer de 
Acesso, ou em até 15 (quinze) 30 (trinta) dias contados da 
publicação da outorga de autorização do empreendimento, o que 
ocorrer por último; 
 
Justificativa: 
No item 16.1, considerando que os pré-contratos assinados antes 
do leilão somente serão transformados em contratos definitivos 
após a publicação das Portarias de Autorização, a ampliação deste 
período para a solicitação do Parecer de Acesso se faz necessária, 
para evitar retrabalhos e alterações nos estudos elétricos previstos 
nos Procedimentos de Rede do ONS caso haja alguma alteração 
técnica neste período, como exemplo, a alteração do fabricante dos 
aerogeradores. 
 
Quanto ao item 16.1.4, é necessário um prazo maior para análise 
da minuta do CCT e realização de possíveis ajustes em comum 
acordo entre as partes envolvidas. 
 

27. 
ABSOLAR,  
ABRAGEL, 
ABEEólica, 
ABRAGE, 

EDITAL 

3.10  As VENDEDORAS com previsão de acesso ao sistema 
de distribuição na tensão de 88 kV ou 138 kV deverão observar 
as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição aplicáveis a 
centrais geradoras (TUSDg), constantes da Resolução 
Homologatória que aprova este Edital, calculadas conforme 

Não aproveitada 

A TUSDg definida 
junto ao edital de 
leilão de energia 
nova será aplicável a 
partir do ciclo tarifário 
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APINE, EDP e 
ENEL 

Resolução Normativa nº 349/2009, para 10 anos tarifários da 
distribuidora acessada, com aplicação a partir do ano que 
contempla a previsão de início de suprimento definido no item 
1.1 deste Edital, com aplicação a partir da entrada de operação 
comercial das centrais geradoras previstas no ato de 
outorga. 
 

Justificativa: 
A REN nº 349/2009 estabelece a contagem a partir operação 
comercial e não a partir do início de suprimento, conforme destaca-
se abaixo: 
 
”Art. 20-A A ANEEL publicará, previamente aos leilões de  
energia nova, a TUSDg de referência   aplicável   aos   novos  
empreendimentos de geração conectados em  138  ou 88 kV que 
participarem dos leilões e que não estejam em operação comercial. 
§1º A TUSDg de que trata o caput será aplicada aos 10 ciclos 
tarifários de distribuição a contar daquele da entrada em operação 
comercial das centrais de geração prevista no edital do leilão.” 
(grifo nosso)  
Ressalta-se que nenhum Edital de Licitação de Geração 
estabelece a entrada em operação comercial das centrais 
geradoras, dado que essa data é informada pelo agente vendedor 
nos documentos pós habilitação, sendo que a data informada 
constará no Ato de Outorga a ser publicada pelo MME, logo pode 
haver casos onde a VENDEDORA informa data de entrada em 
operação comercial anterior a data de suprimento, sendo essa 
antecipação levado em conta em prol da modicidade tarifária. 

da distribuidora que 
contempla a data de 
suprimento de 
energia dos 
empreendimentos. 
Isso se deve, pois, o 
início da vigência 
tarifária está atrelada 
ao início de 
execução do 
Contrato de 
Comercialização de 
Energia no Ambiente 
Regulado (CCEAR). 
Caso a central 
geradora entre em 
operação em data 
anterior ao processo 
tarifário da 
distribuidora que 
contemple a data do 
início de suprimento 
de energia definida 
no certame, a tarifa 
aplicável neste 
primeiro período 
deve ser a definida 
para as novas 
centrais geradoras 
não previstas 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

43 

Nesse sentido, torna-se necessário a alteração do texto para que a 
tarifa estabilizada definida em Resolução específica a ser publicada 
juntamente ao Edital, seja válida a partir da data de entrada em 
operação comercial das centrais geradoras previstas no ato de 
outorga oriunda do processo pós habilitação. 
 

nominalmente para o 
subgrupo A2 no 
processo de 
Reajuste/Revisão da 
concessionária de 
distribuição com a 
qual foi celebrado o 
CUSD.  
O Edital define 
somente a data de 
início do suprimento 
de execução dos 
contratos a que se 
destina o certame 
com o objetivo de 
que a estabilização 
tarifária esteja 
atrelada ao ambiente 
de contratação 
regulada. 

28. ABSOLAR e 
ABRAGEL Edital 

Edital – Suprimir. 
 
4.2.7.1 As VENDEDORAS que negociarem energia no 
LEILÃO, deverão estar adimplentes  com 
 as obrigações setoriais e perante a 
CCEE e a ANEEL, conforme o disposto nos itens 11.8.3 e 11.10. 
 

Justificativa: 

Não aproveitada 

A aferição da 
adimplência das 
controladoras diretas 
e indiretas é 
necessária de forma 
a evitar o  subterfúgio 
de se utilizar 
empresas sem 
histórico no setor 
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Entendemos     desnecessária     a comprovação de adimplência 
das controladoras diretas e indiretas perante a CCEE e a ANEEL, 
notadamente porque tais sociedades, muitas vezes dotadas de 
características típicas de empresas de participação (holdings), não 
necessariamente aderiram ou foram modeladas perante a CCEE 
ou dispõem de ativos de geração de modo a justificar a obtenção 
de certificado de adimplência perante a ANEEL. Em tais hipóteses, 
por óbvio, apenas a sociedade de  propósito específico sob seu 
controle direto ou indireto, explora o empreendimento e dispõe das 
características que atraem a necessidade de modelagem perante 
a CCEE e a necessidade demonstração do atendimento das 
obrigações setoriais perante a ANEEL. 
 

mas controladas por 
empresas 
inadimplentes para 
participar de Leilões 
da Aneel. 

29. 
ABSOLAR, 
ABRAGE, 

ABRAGEL e 
Voltalia 

Edital 

EDITAL – INCLUIR 
 
4.2.13.2 Os atos autorizativos, em conformidade com a Portaria nº 
364/2017, deverão conter capítulo específico para tratamento da 
aprovação do Projeto Prioritário pelo MME.  
 
Justificativa: 
A     Portaria     MME     364/2017 estabeleceu que o titular do 
Projeto resultante de  licitação por meio de Leilão, cuja outorga 
for emitida pelo Ministério de Minas e Energia, poderá requerer 
a aprovação do projeto como prioritário juntamente com a 
emissão do ato de outorga, de acordo com previsão constante no 
Edital do respectivo Leilão. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

Foi colocada no 
Edital a possibilidade 
da vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 364/2017 para fins 
de enquadramento 
como projeto 
prioritário. 
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Uma vez que a documentação necessária para aprovação do 
Projeto Prioritário considera a documentação da SPE que será 
analisada para adjudicação do Leilão, e que o formulário de 
solicitação também será apresentado, haverá um ganho 
processual tanto para o empreendedor quanto para o MME na 
aprovação juntamente com o Ato de Outorga, logo é importante 
que o Edital tenha tal previsão. 
 

30. 

ABSOLAR, 
ABRAGEL, 
ABRAGE, 

ABEEólica, 
APINE, EDP, 

ENEL e 
Voltalia 

Edital 

EDITAL – INCLUIR  
4.2.13.3 Os atos autorizativos, em conformidade com a Portaria nº 
222/2016, deverão conter capítulo específico para tratamento do 
enquadramento ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI  
 
Justificativa: 
A Portaria nº 222/2016, estabeleceu que a pessoa jurídica de direito 
privado titular de projeto de geração de energia elétrica habilitado 
tecnicamente para leilão, nos termos da Portaria MME 102 de 
22.03.2016, interessada na adesão ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, 
poderá, para este fim, apresentar requerimento conforme modelo 
constante no edital do leilão.  
 
Segundo a Portaria nº 222/2016, o titular do projeto de geração 
habilitado tecnicamente para leilão interessado na adesão ao 
REIDI, poderá apresentar requerimento conforme modelo 
constante no edital do leilão. 
 

Não aproveitada 

Já consta do Edital a 
possibilidade da 
vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 222/2016 para fins 
de enquadramento 
no reidi. Não há 
necessidade de se 
colocar na minuta da 
Outorga os artigos 
para o 
enquadramento ao 
REIDI por se 
constituir numa 
faculdade. Caso seja 
solicitado esse 
enquadramento, 
será colocado artigo 
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“Art. 1º A pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto de 
geração de energia elétrica habilitado tecnicamente para Leilão 
regulado nos termos da Portaria MME nº 102, de 22 de março de 
2016, que tenha negociado energia no Leilão e que tenha interesse 
em obter o enquadramento do projeto no Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI 
poderá, para este fim, apresentar Requerimento conforme modelo 
constante no Edital do Leilão.” 
 
Uma vez previsto em ato legal e considerando o ganho processual 
tanto para o empreendedor quanto para o MME na aprovação 
conjunta, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL propõe que o 
Edital tenha a previsão supracitada. 
 
 

na outorga dispondo 
disso. 

31. ABSOLAR e 
ABRAGEL CCEAR 

Edital – incluir:  
5.8 do CCEAR:  
O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da 
data de entrada em operação comercial da USINA, de 
comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de 
Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, 
se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não 
comprometida com os contratos de venda celebrados, conforme 
legislação ou a parcela de GARANTIA FÍSICA comprometida com 
os contratos de venda celebrados, desde que, em tal hipótese, 
tenha havido, cumulativamente, a antecipação da operação 
comercial do empreendimento e o desinteresse da 

Não aproveitada 

Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 
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DISTRIBUIDORA em antecipar o período de suprimento dos 
contratos de compra e venda celebrados.  
 
Justificativa: 
Caso haja possibilidade de antecipação na geração, entendemos 
que o vendedor pode comercializar a energia no ACL ou no ACR 
até o início da vigência do contrato, desde que a distribuidora não 
tenha demanda, e não se interesse pela antecipação do período do 
suprimento do contrato.  
 

32. 

ABSOLAR,  
ABRAGEL, 
ABRAGE, 
APINE e 

ENEL 

Edital 

Texto Sugerido: 
Edital – Incluir  
 
11.8.2.3 A situação financeira da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO será aferida com base nos índices de Liquidez 
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, evidenciados nas demonstrações contábeis do 
interessado:  
11.8.2.3.2 A VENDEDORA ou SPE detentora de Outorga, desde 
que tenham iniciado a contabilização das atividades de construção, 
fica dispensada da comprovação e atingimento dos índices 
mínimos de Liquidez estabelecidos acima, devido à especificidade 
decorrente de sua fase pré-operacional.  
 
Alternativamente:  
11.8.2.3.2 A VENDEDORA ou SPE detentora de Outorga, em 
situação pré-operacional ou que tenha sido constituída no ano civil 

Não aproveitada 

Entende-se como 
adequado que haja 
meios de se 
comprovar a 
situação financeira 
da Proponente. Não 
foi apresentada 
proposta  alternativa 
para se aferir a boa 
situação financeira 
das proponentes que 
já tenham iniciado a 
construção do 
empreendimento. 
Dessa forma, será 
mantido o texto 
original. 
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em curso, terá os índices de Liquidez estabelecidos acima, 
apurados em relação à sua controladora, em virtude das 
especificidades decorrentes da fase pré-operacional]  
Justificativa: 
O item 1.2.2 do Edital estabelece que empreendimentos com 
outorga que não tenham entrado em operação comercial até a data 
de publicação do edital poderão participar do leilão. Desta forma, 
empreendimentos que estejam em construção não conseguirão 
atender o requisito de liquidez corrente, tendo em vista que por 
estarem em fase de construção dos empreendimentos nos quais 
se concentram boa parte dos custos, a liquidez corrente acaba por 
ser penalizada em decorrência da falta de ativos corrente, uma vez 
que a receita de venda de energia começará apenas a partir da 
entrada em operação comercial da usina, conjugado com os altos 
gastos do passivo corrente relacionados com as atividades de 
construção (uma vez que o passivo corrente inclui a divida 
comercial com os fornecedores para a compra a prazo dos 
equipamentos e serviços de construção). Trata-se de situação 
excepcional e provisória que terá fim quando as atividades de 
construção terminar e a empresa começar a vender energia 
gerando a liquidez corrente necessária para a reversão do índice 
em objeto. Por este motivo, deve-se adequar o edital para esses 
casos. 

33. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 
ABRAGEL, 
ABRAGE, 

APINE, EDP e 
ENEL 

Edital 

13.5 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a CCEE como 
beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar por até 90 
(noventa) dias após o início da operação comercial da última 
unidade geradora do empreendimento, devendo ser mantida nas 
condições definidas neste Edital.  
 

Não aproveitada 

O prazo é utilizado 
visando garantir o 
tempo necessário para 
a correta apuração dos 
fatos. 
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Justificativa: 
Entendemos que a referida dilatação do prazo é onerosa para o 
VENDEDOR, sem contrapartida do benefício adicional para o 
sistema. Considerando o histórico dos leilões realizados, vimos a 
propor a manutenção do prazo de 90 dias, uma vez que a referida 
mudança encarece o seguro garantia ou fiança bancária sem trazer 
quaisquer outros benefícios. 
 

34. 
ABSOLAR, 
ABRAGEL, 

APINE, ENEL 
e FURNAS 

Edital 

13.7 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela 
inobservância total ou parcial das obrigações deste Edital e da 
outorga de Autorização e poderá ser realizada por determinação 
expressa da ANEEL, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
nas hipóteses em que a VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO  
 
13.7.6 Atrasar em mais de 120 (cento e vinte) dias quaisquer dos 
marcos de implantação do empreendimento referidos no item 13.8, 
constantes do cronograma estabelecido na outorga de Autorização, 
conforme Habilitação Técnica da EPE.  
Justificativa: 
A regra sugerida é bem-vinda para penalizar VENDEDORAS que 
não cumprem com os compromissos assumidos no leilão e não são 
diligentes com a implantação do empreendimento de geração. 
Contudo, entende-se que o desvio de 60 dias pode ocorrer mesmo 
com o empreendedor que buscou ser diligente com a implantação 
do cronograma físico outorgado, portanto, entendemos que este 
prazo de desvio poderia ser aumentado para ao menos 120 (cento 
e vinte) dias.  

Não aproveitada 

Conforme colocado 
no item 13.7, é 
assegurado o 
contraditório e a 
ampla defesa, não 
sendo automática a 
execução da 
garantia na hipótese 
de atraso em mais de 
60 dias em quaisquer 
dos marcos de 
implantação. O valor 
de 60 dias nos 
parece razoável para 
fins de 
acompanhamento da 
obra. Registre-se 
que, para esse leilão, 
a hipótese de 
execução da 
garantia de fiel 
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Entendemos que é redundando criar mais uma possibilidade de 
execução sobre marcos específicos do cronograma de outorga, 
tendo em vista que a ferramenta anterior já é suficientemente eficaz 
no objetivo de prevenir conduta irresponsável do empreendedor. 
Além disso, a criação de mais essa possibilidade de execução 
poderá inviabilizar a emissão de seguros garantia e cartas fianças 
de alguns empreendedores menores (que não possuem utilities 
como suas controladoras), resultando em mais uma barreira a 
competitividade do leilão.  

cumprimento está 
restrita a atraso de 
alguns dos marcos 
de implantação,  
estabelecidos no 
item 13.8 do Edital, e 
não em quaisquer 
dos marcos, como 
constava dos Editais 
passados. 

35. 

ABSOLAR, 
ABRAGE, 

APINE, 
ABRAGEL e 

ENEL 

Edital 

Edital: 16 – DAS CONDIÇÕES DE ACESSO – INCLUIR:  
16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá conter todos 
os estudos definidos nos Procedimentos de Rede;  
 
16.1.1.2 O ONS deverá disponibilizar o deck com a configuração e 
premissas para elaboração dos estudos elétricos no dia 
subsequente a realização do Leilão.  
 
Justificativa: 
A proposta tem como objetivo minimizar a possibilidade de atraso 
para elaboração dos Estudos Elétricos necessários para solicitação 
do Parecer de Acesso.  
 
Considerando que o ONS já terá a definição do deck quando da 
elaboração da definição da margem de capacidade de escoamento 
apresentada em momento anterior a realização do Leilão. A 
definição de data para disponibilização do mesmo não ocasionará 
em processo de elaboração adicional para o ONS, trazendo ganho 

Não aproveitada 

Devem ser seguidas 
as regras 
estabelecidas nos 
Procedimentos de 
Rede 
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efetivo no processo de elaboração dos Estudos para os 
empreendedores.  
 

36. 

ABSOLAR, 
ABRAGEL, 
ABRAGE, 
APINE e 

ENEL 

Edital 

Texto Sugerido: 
Edital:  
16.1.5 O descumprimento dos prazos estabelecido nos itens 16.1, 
16.1.3 e 16.1.4, por motivo exclusivamente imputável à 
VENDEDORA, acarretará o cancelamento da solicitação de acesso 
e a perda da reserva de capacidade de transmissão, assim como a 
desconsideração desse empreendimento no cenário de referência 
utilizado pelo ONS para avaliação de acesso;  
 
Justificativa: 
Tendo em vista que todo o processo de acesso não depende 
exclusivamente da Vendedora importante estar previsto no Edital 
que a vendedora não poderá ser prejudicada por eventuais atrasos 
de terceiros, desde que comprovado sua ausência de 
responsabilidade.  
 

Aproveitada 
parcialmente 

Será ajustado o 
texto. 

37. 

ABSOLAR, 
APINE, 

ABRAGE, 
ABRAGEL, 
ABEEólica, 

COPEL, EDP, 
ENEL e 
Voltalia 

Edital 

Texto Sugerido: 
Minuta de Outorga:  
Art. 4o Estabelecer em cinquenta por cento, conforme o art. 26, § 
1o da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de 
redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de 
Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica 
gerada e comercializada pela EOL ..............., enquanto a potência 
injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou 

Aproveitada 
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igual a 30.000 kW 300.000 kW, nos termos da legislação e das 
regras de comercialização vigentes.  
 
Justificativa: 
Necessário fazer adequação do texto do ato de outorga de forma a 
compatibilizar o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de 
uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição com o 
Art. 6º da Lei 13.203 de 08 de dezembro de 2015, que aprovou o 
mesmo para empreendimentos de fonte solar, biomassa e eólica 
com potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição 
maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou igual a 
300.000 kW.  
 

38. 

ABSOLAR, 
ABRAGEL, 
ABRAGE, 

APINE, ENEL 
e Voltalia 

Edital 

Capítulo III DA APROVAÇÃO DE PROJETO PRIORITÁRIO 
 
 
Art. 7º Aprova na forma do art. 2o, inciso III, do Decreto nº 7.603, 
de 9 de novembro de 2011 e do art.4º, § 1º, como prioritário o 
projeto da XXXXXX, de titularidade da empresa XXXXXX, para os 
fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme 
descrito no Anexo à presente Portaria. 
§ 1º A aprovação de que trata o caput constituirá as seguintes 
obrigações para a empresa titular do Projeto e para a sociedade 
controladora: I - manter informação relativa à composição 
societária da empresa titular do Projeto atualizada junto à ANEEL, 
nos termos da regulação; II - destacar, quando   da emissão pública 
das debêntures, na primeira página do Prospecto e do Anúncio de 
Início de  Distribuição ou, no caso de distribuição   com   esforços 
restritos, do Aviso de Encerramento e do material de divulgação, o 

Parcialmente 
aproveitada 

Foi colocada no 
Edital a possibilidade 
da vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 364/2017 para fins 
de enquadramento 
como projeto 
prioritário.  
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número e a data de publicação   da Portaria de aprovação do 
Projeto prioritário e o compromisso de alocar os recursos obtidos 
no  Projeto; III - manter a documentação relativa à utilização dos 
recursos captados, até cinco anos  após o vencimento das 
debêntures emitidas, para consulta e fiscalização pelos Órgãos de 
Controle e  Receita Federal do Brasil; 
V - observar as demais disposições constantes na Lei nº 12.431, 
de 2011, no Decreto nº 8.874, de  2016, na legislação e normas 
vigentes e supervenientes, sujeitando-se às penalidades legais,  
inclusive aquela prevista no art. 2º, § 5º, da referida Lei, a ser 
aplicada pela Secretaria da  Receita Federal do Brasil. § 2º A 
ANEEL deverá informar ao Ministério de Minas e Energia e à  
Unidade da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o 
estabelecimento da matriz da empresa  titular do Projeto a 
ocorrência de situações que evidenciem a não implementação do 
Projeto  prioritário na forma aprovada em Portaria. 
§ 3º Alterações técnicas ou de  titularidade  do  Projeto aprovado 
nos termos desta Portaria, autorizadas pela ANEEL ou pelo 
Ministério de Minas e Energia,  não ensejarão a publicação de nova 
Portaria de aprovação do Projeto como prioritário, para os fins  do 
art. 2º da Lei nº 12.431, de 2011. 
§ 4º Os autos dos Processos de que trata o art. 1º ficarão 
arquivados na Secretaria de Energia  Elétrica deste Ministério, 
disponíveis para consulta  e  fiscalização  dos Órgãos de Controle. 
 
Justificativa: 
A     Portaria     MME     364/2017 estabeleceu que o titular do 
Projeto resultante de  licitação por meio de Leilão, cuja outorga for  
emitida pelo Ministério de Minas e Energia, poderá requerer a 
aprovação do projeto como prioritário  juntamente com a emissão 
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do ato de outorga, de acordo  com  previsão  constante no Edital 
do respectivo Leilão. 
 

39. 

ABSOLAR, 
ABRAGEL, 

APINE, 
ABRAGE, 
ENEL e 
Voltalia 

Edital 

ANEXO XIII - Requerimento de aprovação como PROJETO 
PRIORITÁRIO  
 
Justificativa: 
A Portaria MME 364/2017 estabeleceu que o titular do Projeto 
resultante de licitação por meio de Leilão, cuja outorga for emitida 
pelo Ministério de Minas e Energia, poderá requerer a aprovação 
do projeto como prioritário juntamente com a emissão do ato de 
outorga, de acordo com previsão constante no Edital do respectivo 
Leilão.  

Aproveitada 

 

40. 

ABSOLAR, 
ABRAGEL, 

APINE, 
ABRAGE, 

ABEEólica, 
EDP, ENEL e 

Voltalia 

Edital 

Minuta de Outorga – Incluir  
Capítulo II DO ENQUADRAMENTO NO REIDI  
Art. 6º Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI do projeto de 
geração de energia elétrica da XXXXX, detalhado nesta Portaria e  
no Anexo, nos termos da Portaria MME nº 222, de 7 de junho de 
2016. § 1º As estimativas dos investimentos têm por base o mês 
de XXXXX, são de exclusiva responsabilidade da XXXX e constam 
da Ficha de Dados do projeto Habilitado pela Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE. § 2º A XXX deverá informar à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil a entrada em Operação Comercial do 
projeto aprovado nesta Portaria, mediante a entrega de cópia do 
Despacho emitido pela ANEEL, no prazo de até trinta dias de sua 
emissão.  
§ 3º Alterações técnicas ou de titularidade do projeto aprovado 
nesta Portaria, autorizadas pela ANEEL ou pelo Ministério de Minas 

Parcialmente 
aproveitada 

Já consta do Edital a 
possibilidade da 
vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 222/2016 para fins 
de enquadramento 
no reidi. Não há 
necessidade de se 
colocar na minuta da 
Outorga os artigos 
para o 
enquadramento ao 
REIDI por se 
constituir numa 
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e Energia, não ensejarão a publicação de nova Portaria de 
enquadramento no REIDI.  
§ 4º A habilitação do projeto no REIDI e o cancelamento da 
habilitação deverão ser requeridos à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.  
§ 5º A XXXX deverá observar, no que couber, as disposições 
constantes na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, no Decreto 
nº 6.144, de 3 de julho de 2007, na Portaria MME nº 222, de 2016, 
e na legislação e normas vigentes e supervenientes, sujeitando-se 
às penalidades legais, inclusive aquelas previstas nos arts. 9º e 14, 
do Decreto nº 6.144, de 2007, sujeitas à fiscalização da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. Art. 7º Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.  
 
Justificativa: 
A Portaria nº 222/2016, estabeleceu que a pessoa jurídica de direito 
privado titular de projeto de geração de energia elétrica habilitado 
tecnicamente para leilão, nos termos da Portaria MME 102 de 
22.03.2016, interessada na adesão ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, 
poderá, para este fim, apresentar requerimento conforme modelo 
constante do Leilão. 
 

faculdade. Caso seja 
solicitado esse 
enquadramento, 
será colocado artigo 
na outorga dispondo 
disso. 

41. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 
ABRAGEL, 

EDP, ENEL e 
Voltalia 

CCEAR 

CCG:  
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo 
BANCO GESTOR, na forma do CCG, deverão ser mantidos 
recursos equivalentes a 30% 100% (cem por cento) do somatório 
do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral 
pagamento.  

Não aproveitada 

Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 
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5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá 
bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o prazo mínimo de 12 
(doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso 
não haja, nesse período, caracterização de inadimplência de 
qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento.  
 
Justificativa: 
A segurança do cumprimento, pelas distribuidoras, de suas 
obrigações de pagamento em relação aos CCEARs é fundamental 
no atual modelo do setor elétrico, sendo que a eventual falta de 
confiabilidade dos CCGs traz profundo e imediato impacto negativo 
ao setor, com implicações no aumento imediato de seus custos de 
captação de recursos no mercado financeiro. Como exemplo de 
problemas, há distribuidoras do LEN A-5/2014 que se recusaram a 
assinar seus CCEARs, sendo que o quadro de inadimplência das 
compradoras se agravou a partir de 2016.  
Além do aumento do valor de recursos a serem mantidos na 
CONTA RESERVA - que não é uma medida suficiente para conter 
a inadimplência - é fundamental o monitoramento rápido e 
constante pela CCEE do descumprimento da obrigações do 
CCEARs e a denúncia à ANEEL, por parte da CCEE e dos 
vendedores desta conduta indevida das distribuidoras.  
Seria desejável constar no Edital uma cláusula específica que 
estabeleça a redistribuição dos CCEARs de COMPRADORAS 
inadimplentes entre os demais compradores do mesmo leilão 
tratando o volume redistribuído como sobrecontratação 
involuntária.  
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42. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 

APINE, 
ABRAGE, 

EDP e ENEL  

Edital 

2.7 Não poderão participar do LEILÃO, USINA(s) de geração cujo 
Barramento Candidato cadastrado no Leilão tenha capacidade 
remanescente escoamento inferior à sua potência injetada, nos 
termos das Portarias MME Nº 444/2016 e Nº 293/2017  
 
Justificativa: 
A inclusão é necessária para garantir e esclarecer em Edital que 
empreendimentos sem margem no ponto de conexão cadastrado 
para o Leilão não poderão participar do certame. 
 

Não aproveitada 

Só poderão 
participar do Leilão 
usinas que forem 
habilitadas pela EPE. 
Essa aferição da 
capacidade 
remanescente em 
relação à potência 
instalada da usina 
será feita pela EPE. 

43. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 

CEMIG, EDP, 
ENEL e 
Voltalia 

Edital 

Texto Aneel: 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PROPOSTADE PROPOSTA 
(...) 
3.4.1 Os custos estimados para realização do LEILÃO serão 
divulgados no SITE DA ANEEL, por meio de COMUNICADO 
RELEVANTE, antes da data prevista no CRONOGRAMA para o 
aporte da Garantia de Propostade PropostaProposta. 3 – DAS 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PROPOSTADE PROPOSTA 
(...) 
 
Texto Sugerido: 
3.4.1 Os custos estimados para realização do LEILÃO serão 
divulgados no SITE DA ANEEL, por meio de COMUNICADO 
RELEVANTE, antes da data prevista no CRONOGRAMA para o 
aporte da Garantia de Propostade PropostaProposta.  
 
Justificativa: 
Correção textual. 
 

Aproveitada 
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44. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL  
Edital 

3.5 As VENDEDORAS e COMPRADORAS que negociarem 
energia no LEILÃO deverão aderir à Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) nas condições previstas nas REGRAS 
e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, na CONVENÇÃO 
DE COMERCIALIZAÇÃO e no Estatuto Social da CCEE. 
 
Justificativa: 
Não só as vendedoras, mas também as compradoras deverão ser 
agentes da CCEE, obrigatoriamente. 
 

Não aproveitada 

O requisito é 
requerido para as 
Vendedoras pois 
estas podem não ter 
aderido ainda à 
CCEE, ao passo que 
as Compradoras já 
devem ter concluído 
esse processo. 

45. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

APINE, EDP e 
ENEL 

Edital 

4.2.13.2 Os atos autorizativos, em conformidade com a Portaria Nº 
364, de 2017, deverão conter capítulo específico para tratamento 
da aprovação do Projeto Prioritário pelo Ministério de Minas e 
Energia. 
 
Justificativa 
Segundo a Portaria MME Nº 364/2017, o titular do Projeto vendedor 
em Leilão, cuja outorga for emitida pelo MME, poderá requerer a 
aprovação do projeto como prioritário juntamente com a emissão 
do ato de outorga, de acordo com previsão constante no Edital do 
respectivo Leilão.   
“§1º O titular do Projeto referido no art. 1º, §1º, inciso II, resultante 
de licitação por meio de Leilão, cuja outorga for emitida pelo 
Ministério de Minas e Energia, poderá requerer a aprovação do 
projeto como prioritário juntamente com a emissão do ato de 
outorga, de acordo com previsão constante no Edital do respectivo 
Leilão.” 
Uma vez previsto em ato legal e considerando que a documentação 
necessária para aprovação do Projeto Prioritário considera a 
documentação da SPE que será analisada para adjudicação do 

Parcialmente 
aproveitada 

Foi colocada no 
Edital a possibilidade 
da vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 364/2017 para fins 
de enquadramento 
como projeto 
prioritário. 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

59 

Leilão, e que o formulário de solicitação também será apresentado, 
teremos, com a aprovação conjunta, um ganho processual tanto 
para o empreendedor quanto para o MME neste modelo de 
aprovação do ato de outorga. 
Portanto, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL  propõe que o 
Edital tenha a previsão supracitada. 
 

46. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

4.2.6.2 A documentação deverá ser entregue na CCEE, no prazo 
de 27 (vinte e sete) dias úteis após a realização do LEILÃO.  
 
Justificativa: 
Em relação ao prazo para a apresentação da documentação de 
habilitação, sugerimos estender o prazo para até 27 dias úteis após 
o leilão, já que o certame ocorrerá muito próximo aos feriados de 
Natal e Ano Novo e há emissão de documentação que depende de 
órgãos externos, a qual pode ser prejudicada. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

 
 

Será considerado um 
prazo maior.  

47. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

11.8.2.4.1 Para atingir o disposto no item 11.8.2, a VENDEDORA 
poderá apresentar documento de aporte financeiro no Capital 
Social da Empresa, devidamente registrado na Junta Comercial 
acompanhado de Demonstrativo Financeiro Parcial pelo contador 
responsável onde é evidenciado que o montante deste aporte 
encontra-se no Patrimônio Líquido.  
 
Justificativa: 
Correção textual. 
 

Aproveitada 
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48. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

11.9.4.1.2 Para empreendimentos Eólicos (EOL): 
DESCRIÇÃO DO MARCO DATA 
Obtenção da Licença Ambiental de 
Instalação – LI   /  / 

Comprovação do aporte de capital ou 
obtenção do financiamento   /  / 

Comprovação de celebração de instrumento 
contratual de fornecimento de aerogeradores   /  / 

Início da implantação do canteiro de obras   /  / 
Início das obras civis das estruturas   /  / 
Início da concretagem das bases das 
unidades geradoras   /  / 

Início da montagem das torres das unidades 
geradoras   /  / 

Início das obras da subestação e/ou da linha 
de transmissão de interesse restrito   /  / 

Conclusão da montagem das torres das 
unidades geradoras   /  / 

Obtenção da Licença Ambiental de 
Operação – LO   /  / 

Início da operação em teste (inserir uma linha 
para cada unidade geradora ou grupo de 
unidades geradoras) 

  /  / 

Início da operação comercial (inserir uma 
linha para cada unidade geradora ou grupo 
de unidades geradoras) 

  /  / 

 
11.9.4.1.2.1 A comprovação do aporte de capital ou 
obtenção do financiamento relacionada no item 11.9.4.1.2 
poderá ser realizada através da apresentação de 

Aproveitada 
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diferentes documentos a depender da estrutura financeira 
adotada pela VENDEDORA.  

11.9.4.3 A comprovação de celebração de instrumento contratual 
de fornecimento de aerogerador relacionada no item 11.9.4.1.2 
deverá ser realizada através da apresentação unicamente das 
informações da empresa contratante e empresa contratada, objeto 
do contrato e assinatura das partes. 
 
Justificativa: 
A inserção de dois novos marcos no cronograma físico das usinas 
é uma proposta inovadora que deve ter cautela. 
Importa referir que a taxa de insucesso dos projetos eólicos é muito 
baixa, o que demonstra a boa índole dos investidores nesse 
segmento. Inclusive, deve-se considerar que estamos fazendo 
referência à segunda fonte de energia mais contratada nos leilões 
de energia. 
Nesse contexto, a proposta tem como objetivo adequar os novos 
marcos à realidade da indústria eólica ao definir uma flexibilidade 
na documentação que a vendedora deverá apresentar, 
considerando suas diferentes composições financeiras e inclusive 
que há informações de cunho confidencial. 
Sobre a inserção do item 11.9.4.1.2.1, é importante garantir a 
flexibilidade da documentação que será aproveitada considerando 
a realidade do setor. Isso porque há estratégias diferentes de 
aporte para cada empresa. Na média, os financiamentos têm sido 
liberados apenas após a operação comercial do empreendimento 
e, então, o aporte de capital necessário para à implantação do 
empreendimento até o financiamento pode ser feito por 
empréstimos ponte, equity ou até aumento de capital da Sociedade 
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pelo acionista com lançamento contábil da integralização do 
referido aumento de capital. 
 

49. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido  
11.9.X A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
proveniente de empreendimento(s) Eólico(s) deverá apresentar 
Declaração de Interferência, nos termos da Resolução Normativa 
nº 391/2009.  
 
Justificativa: 
Conforme Resolução Normativa nº 391/2009 e, consequentes 
despacho de requerimento de outorga emitido para leilão 
considerando conjunto de usinas, a Declaração de Interferência 
deve ser apresentada apenas posteriormente à vitória da usina no 
leilão e, portanto, tal obrigação deve constar em Edital. 
 

Aproveitada 

 

50. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

Texto Sugerido  
14.15 Alterações nas características técnicas de empreendimento 
habilitado pela EPE poderão ser solicitadas à ANEEL, após a 
emissão da outorga de Autorização, mantido o prazo contratual de 
entrega de energia, nos termos do art. 13 da Portaria MME nº 
293/2017, desde que não comprometam o quantitativo de LOTES 
negociados para o respectivo empreendimento e estejam em 
conformidade com o licenciamento ambiental.  
Justificativa: 

Não aproveitada 

Está correta a 
remissão a Portaria 
MME nº 514 por ela 
também tratar disso. 
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Ajuste textual considerando a disposição oriunda apenas da PRT 
293/2017, que deu as diretrizes para este leilão. 
 

51. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

APINE, EDP e 
ENEL 

Edital 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
14.18. Em caso de ser identificado pelo ONS ou Distribuidora, 
durante o processo de obtenção do Parecer de Acesso, algum 
motivador que impeça a conexão das usinas VENDEDORAS do 
leilão, mesmo de forma provisória, que, consequentemente, 
impeça sua entrada em operação comercial, a data de INÍCIO DE 
SUPRIMENTO será postergada de modo a se compatibilizar com 
o cronograma da transmissão que permita o escoamento da 
geração, mantido o prazo de vigência do CCEAR. 
 
14.18.1 Na ocorrência do disposto na subcláusula 14.18, a data de 
INÍCIO DE SUPRIMENTO será alterada para 60 (sessenta) dias a 
contar da data de entrada em operação comercial das instalações 
de transmissão ou distribuição. 
 
14.18.2  Na ocorrência do disposto na subcláusula 14.18, a 
VENDEDORA fica isenta das penalidades previstas na Resolução 
Normativa Nº 595, de 17 de dezembro de 2013.  
 
Justificativa: 
O risco de não se ter a capacidade de escoamento e/ou de 
transformação na conexão em leilões tem sido uma preocupação 
dos investidores e, acreditamos, também para essa Agência, uma 
vez que não é desejável para o Sistema Elétrico Brasileiro que se 

Não aproveitada 

Não é possível 
colocar, de forma 
automática, regra 
prevendo a alteração 
na data de 
suprimento, sem 
considerar o caso 
concreto, com suas 
especificidades. 
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tenha usinas vencedoras de leilões prontas sem possibilidade de 
escoamento de geração. 
Por mais que este LEN tenha como premissa a conexão garantida, 
por haver cálculo de margem remanescente previamente, ainda há 
a possibilidade de atrasos na implantação de obras na rede de 
transmissão que sejam essenciais para o escoamento da energia 
da usina. Ou seja, houve uma minimização do risco, mas não sua 
eliminação. 
Então, pelo próprio fato do leilão ter conexão garantida, não é crível 
que o gerador arque com o risco de não cumprimento das 
obrigações de terceiros.  
Portanto, sugerimos que, caso ocorram atrasos que afetem o 
despacho pleno da usina, a data de início de suprimento deve ser 
deslocada para após a entrada em operação das instalações de 
transmissão necessárias para o escoamento total e que as 
penalidades previstas na REN 595/2013 sejam afastadas. 
 

52. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO e não tiver 
celebrado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST ou  
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, após a 
publicação da outorga de autorização, deverá formalizar ao ONS 
ou à concessionária ou permissionária de Distribuição a solicitação 
de acesso à Rede Básica, DIT, ICG ou sistema de distribuição e 
celebrar, previamente à emissão do parecer de acesso, o CUST 
com o ONS ou CUSD com a concessionária ou permissionária de 
Distribuição e o Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão 
– CCT com a Concessionária de Transmissão  ou  Contrato de 
Conexão ao Sistema de Distribuição – CCD com Concessionária 
ou Permissionária Distribuição responsável pelas instalações a 

Parcialmente 
aproveitada 

O Texto será 
ajustado, 
considerando a 
proposta. 
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serem conectadas, considerando o ponto de conexão definido na 
habilitação técnica, mediante as seguintes condições: 

16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica 
deverá ser formalizada junto ao ONS e à 
Concessionária de Transmissão em até 20 (vinte) 
dias contados da data prevista para publicação da 
outorga de autorização do empreendimento, 
conforme disposto no CRONOGRAMA, ou da data 
de publicação da outorga de autorização, o que 
ocorrer por último; e deverá conter todos os 
estudos definidos nos Procedimentos de Rede 
16.1.1.1 O ONS deverá disponibilizar o deck com 
a configuração e premissas para elaboração dos 
estudos elétricos no dia subsequente a realização 
do Leilão. 

16.1.2 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
deverá apresentar a sua outorga de autorização ao ONS e 
à Concessionária de Transmissão ou à Concessionária ou 
Permissionária de Distribuição responsável pelas 
instalações a serem conectadas; 
16.1.3 O ONS e a Concessionária de Transmissão ou 
Concessionária ou Permissionária de Distribuição deverá 
encaminhar o CUST e o CCT ou o CUSD e o CCD, 
respectivamente, para assinatura da VENDEDORA que 
negociar energia no LEILÃO em até 30 (trinta) dias 
contados da solicitação de acesso; 
16.1.34 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
deverá celebrar com o ONS o CUST ou com a 
Concessionária ou Permissionária de Distribuição o CUSD 
em até 60 (sessenta) dias; e com a transmissora ou 
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distribuidora responsável pelas instalações a serem 
conectadas, o CCT ou CCD em até 90 (noventa) dias, 
contados da solicitação de acesso; 
16.1.5 O descumprimento dos prazos estabelecido nos 
itens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4, por motivo exclusivamente 
imputável à VENDEDORA, acarretará o cancelamento da 
solicitação de acesso e a perda da reserva de capacidade 
de transmissão do ponto de conexão do empreendimento 
definido na habilitação técnica, assim como na 
desconsideração desse empreendimento no cenário de 
referência utilizado pelo ONS para avaliação de acesso; 

16.1.5.1 O descumprimento dos prazos 
estabelecidos nos itens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4, por 
qualquer parte envolvida, está sujeito à aplicação 
da Resolução Normativa Nº 63, de 2004.  

16.1.6 Em caso de necessidade de alteração de 
características técnicas do empreendimento ou do 
respectivo sistema de transmissão de interesse restrito, 
mediante solicitação da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO e apresentação do protocolo de 
solicitação de alteração da outorga à ANEEL, o CUST e o 
CCT ou o CUSD e o CCD a serem celebrados poderão 
contemplar as novas características técnicas do projeto do 
empreendimento, tal qual atualmente previsto no 
Despacho ANEEL nº 4.309/2014 para fins de emissão do 
Parecer de Acesso com outorga de autorização 
desatualizada; 

16.1.6.1 Em caso de necessidade de alteração do 
ponto de conexão do empreendimento, poderá ser 
celebrado CUST e CCT ou CUSD e CCD desde 
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que seja apresentada a Nova Informação de 
Acesso emitida pelo ONS ou pela Concessionária 
ou Permissionária de Distribuição e o Protocolo de 
alteração de características técnicas. 

16.1.7 Em caso de desistência ou de alteração do ponto de 
conexão do empreendimento para acesso à Rede Básica, 
após a celebração do CUST e do CCT ou do CUSD e do 
CCD a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
continuará responsável, independentemente da efetivação 
do acesso: 
I. pelos custos referentes ao disposto no CUST e no CCT 
ou no CUSD e no CCD e suas respectivas garantias, 
incluindo as obras associadas ao acesso do 
empreendimento que eventualmente tenham sido 
implantadas em decorrência da celebração desses 
contratos; e 
II. pelos custos dispostos nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 5º da 
Resolução Normativa nº 666, de 23 de junho de 2015; 
16.1.8 Em caso de alteração do ponto de conexão, os 
contratos CUST e CCT ou CUSD e CCD, celebrados 
conforme item 16.1.4, deverão ser rescindidos após a 
quitação das obrigações dos acessantes, sem prejuízo do 
disposto no item 16.31.7, e a VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO continuará responsável por dar início a 
novo processo de acesso ao sistema de transmissão junto 
a ONS ou sistema de distribuição junto à Concessionária 
ou Permissionária de Distribuição, observando os prazos 
de antecedência em relação à entrada em operação 
comercial do empreendimento contidos nos 
Procedimentos de Rede ou  Procedimentos de Distribuição 
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de Energia Elétrica no. Sistema Elétrico Nacional - 
PRODIST, e pela celebração de novos contratos CUST e 
CCT ou CUSD e CCD no novo ponto de conexão; 
16.1.9 Para fins de atendimento por parte do acessante 
dos requisitos técnicos do acesso, a serem consolidados e 
registrados no Parecer de Acesso, deverá constar no 
CUST e CCT ou CUSD e CCD, como pendência de 
responsabilidade da VENDEDORA que negociar energia 
no LEILÃO, a obtenção do parecer de acesso e das 
declarações de atendimento aos requisitos dos 
procedimentos de rede – DAPR, observado o disposto no 
Despacho ANEEL nº 4.309/2014, sem as quais não será 
possível a entrada em operação em teste e comercial do 
empreendimento. 
16.1.10 São da VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO os riscos associados à celebração dos contratos 
CUST e CCT ou CUSD e CCD previamente à emissão do 
parecer de acesso do empreendimento, excetuando o risco 
de garantia de capacidade de escoamento; 

16.1.10.1 Nas situações previstas no item 16.1.6 que enseje em 
aumento de potência instalada e no item 16.1.10, a VENDEDORA 
assumirá os riscos associados à capacidade de escoamento. 
 
Justificativa: 
Primeiramente gostaríamos de reconhecer a proatividade da SRT, 
demonstrada no Memorando nº 108/2017-SRT/ANEEL, ao 
estabelecer processos lastreados em prazos para todas as partes 
envolvidas no rito processual de acesso ao sistema de 
transmissão, principalmente buscando maior celeridade nos prazos 
atualmente praticados. 
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Cabe ressaltar que a solução estrutural da hierarquia de processos 
envolvendo a implantação de uma usina após se sagrar vencedora 
de um leilão de energia, de fato é um desafio. Nesse caso, 
acreditamos que assim como a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e 
ENEL as instituições que planejam, regulam e fiscalizam o mercado 
também pretendem envidar máximo esforço para aperfeiçoar o que 
for necessário.  
No entanto, as condições tratadas para esse leilão devem prever 
mecanismo transitório ou excepcional dadas as condições de prazo 
curto entre a realização do leilão e início de suprimento, além da 
peculiaridade desse certame em se ter conexão garantida. 
Para embasar a necessidade de estabelecimento de mecanismos 
diferenciados para este leilão, apresentamos abaixo as análises da 
ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL: 
Com base nos últimos leilões, o tempo médio da adjudicação é de 
3 meses após o leilão. Sendo assim, o prazo de solicitação de 
acesso em até 60 dias após a adjudicação poderá não ser viável 
para apresentação da documentação, estudos e modelos de 
equipamentos necessários para o Parecer de Acesso, uma vez que 
para garantir a qualidade do estudo é necessário ter o projeto 
básico da Subestação, Linha de Transmissão, além de informações 
técnicas de equipamentos a serem adquiridos. Nesse caso, os 
processos envolvidos para o investidor são muitos e para que se 
realize um estudo e entrega de materiais com qualidade ao ONS, 
não ensejando complementações futuras, o ideal é que a 
solicitação de acesso seja efetuada apenas após a publicação da 
outorga.  
Adicionalmente, conforme já apresentado pelo ONS nas cartas nº 
ONS – 0501/200/2016 e ONS – 0538/200/2016 e corroborado pela 
ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL na carta CT – 0132/2016 ao 
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ONS, há diversas dificuldades envolvendo os ritos processuais de 
autorização de uma usina vencedora de um leilão de energia, 
principalmente quando este tem prazos de início de suprimento 
curto. Por isso, a proposta sugerida é que o agente gerador, após 
a publicação de sua outorga, previamente à emissão de seu 
parecer de acesso, celebre a assinatura dos contratos de uso do 
sistema de transmissão ou distribuição CUST/CUSD e de conexão 
ao sistema de transmissão ou distribuição CCT/CCD, mediante 
algumas condicionantes.  
Ainda, os empreendedores estão receosos pois entendem que 
todas as modificações estruturais necessárias para dar celeridade 
ao processo de emissão do Parecer de Acesso no prazo de 60 dias 
podem não ser críveis, haja vista a necessidade da avaliação 
complexa dos estudos não analisados durante a elaboração da NT 
de Margem de Escoamento como, por exemplo, o estudo de 
qualidade. De mesmo modo, pode haver a necessidade de 
complementação de informações e análises adicionais, não 
previstas inicialmente, que inviabilizam o prazo definido, pois 
quando da complementação há um prazo para envio de 
documentos e novo prazo para análise, por exemplo. 
Portanto, nossa proposição está alinhada com o processo que foi 
aprovado pela ANEEL, conforme consta na Nota Técnica no 
32/2016-SEL/ANEEL, referente ao 2º LER de 2016. 
Importa referir que as características do 2º LER 2016 e do leilão 
tratado nesta AP (A-4 de 2017) são bastante similares, 
principalmente, no que tange a conexão ao sistema de 
transmissão. Trata-se de um leilão com restrição de conexão, ou 
seja, há como como critério de classificação, a margem de 
escoamento remanescente da transmissão, o que possibilita aos 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

71 

agentes a reserva do ponto de acesso, sem prejuízo das 
responsabilidades e custos decorrentes. 
Nesse sentido, propomos ainda que caso não se celebrem esses 
contratos no prazo estipulado, a vendedora perderá sua reserva da 
capacidade de transmissão no ponto de acesso indicado. Ainda, os 
riscos de alteração do ponto de conexão e custos incorridos nos 
dispositivos serão de responsabilidade do agente gerador. 
Demonstrando, portanto, que a inversão de fase solicitada, de 
forma excepcional para esse leilão, tem suas consequências ao 
gerador, que prefere assumi-las a não ser possibilitado de cumprir 
o cronograma proposto do leilão. 
Assim, propomos que a Cláusula 16 deste edital seja revisada para 
os moldes aplicados no 2º LER de 2016, considerando que nenhum 
dos aperfeiçoamentos estruturais foi realizado nos processos para 
que as novas condições pudessem ser factíveis. 
Como contribuição adicional, no que tange a necessidade de 
alteração do ponto de conexão, sugerimos a inclusão do item 
16.1.6.1, pois a regulamentação estabelece que para alteração de 
características técnicas seja necessária à apresentação de 
diversos documentos dentre os quais está a Nova Informação de 
Acesso do ONS. Sendo assim, não faz sentido manter essa 
excepcionalidade (alteração do ponto de conexão) caso a 
Informação de Acesso seja favorável.  
Ainda em leilões anteriores com Margem de Escoamento, a 
VENDEDORA sempre pôde solicitar o acesso junto ao ONS 
mesmo com ponto de conexão alterado desde que o ONS tivesse 
emitido a Nova Informação de Acesso conforme também previsto 
no Despacho ANEEL nº 4.309/2014. 
Assim, para garantir a confiabilidade do leilão, sugerimos que seja 
permitido assinar CUST/CUSD e CCT/CCD em outro ponto de 
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conexão que ainda tenha margem disponível desde que 
apresentado Nova Informação de Acesso e o Protocolo de 
alteração de características técnicas. 
Sobre o descumprimento de prazos e suas consequências, tendo 
em vista que a assinatura do CUST/CUSD e do CCT/CCD envolve 
3 agentes (Acessante, ONS e Transmissora), importante estar 
previsto no Edital que a vendedora não poderá ser prejudicada por 
eventuais atrasos de terceiros, desde que comprovada sua 
ausência de responsabilidade. Além disso, para o atraso de 
quaisquer das partes, a fiscalização deverá aplicar a REN 63/2004. 
Destacamos mais uma vez que é de responsabilidade das 
vendedoras os riscos pela assinatura dos contratos previamente a 
emissão do parecer de acesso. No entanto, considerando que a 
capacidade de escoamento é garantida às vendedoras do Leilão, 
não é razoável imputar ao gerador excecionalmente os riscos 
associados à não possibilidade de escoamento, uma vez que a 
capacidade de escoamento foi objeto de estudo do ONS, sendo 
razoável apenas excetuar o caso em que a VENDEDORA altere o 
ponto de conexão ou aumente a potência instalada do projeto. 
Sendo assim, é importante diferenciar que tipo de alteração de 
característica técnica que colocaria em risco a margem 
previamente calculada pelo ONS e somente nesses casos é que 
seria razoável o vendedor assumir os riscos. 
Sobre a disponibilização pelo ONS do DECK, a proposta tem como 
objetivo minimizar a possibilidade de atraso para elaboração dos 
Estudos Elétricos necessários para solicitação do Parecer de 
Acesso.  
Considerando que o ONS já terá a definição do deck quando da 
elaboração da definição da margem de capacidade de escoamento 
apresentada em momento anterior a realização do Leilão. A 
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definição de data para disponibilização do mesmo não ocasionará 
em processo de elaboração adicional para o ONS, trazendo ganho 
efetivo no processo de elaboração dos Estudos para os 
empreendedores. 
Por fim, é consenso que o CCT/CCD é a maior trava do processo 
como um todo, tendo em vista a necessidade de negociação e 
realização dos projetos de conexão. Portanto, no mínimo, a 
possibilidade de assinatura do CCT/CCD antes do parecer de 
acesso mitigará os riscos envolvidos no prazo de implantação das 
obras no bay de conexão e não impactará o cronograma de 
implantação da usina. O principal fato para isso é o destravamento 
da negociação com a transmissora ou distribuidora, que é 
extremamente morosa, e o efetivo início das obras no ponto de 
conexão. 
 

53. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
Edital 

Texto Aneel: 
Não há. 
 
Texto Sugerido: 
Inclusão de novo Anexo ao Edital. 
 
ANEXO XIII – Configuração do sistema de interesse restrito e seu 
compartilhamento para usinas eólicas de um mesmo complexo. 
 
Justificativa: 
Sabe-se que grande parte dos processos pós-leilão de alteração 
de características técnicas tem como origem a necessidade de 
declarar o compartilhamento do sistema de transmissão dos 
parques vencedores do leilão e que para o empreendedor é difícil 

Não aproveitada 

O ponto de acesso a 
ser colocado na 
outorga será aquele 
entregue na EPE 
para fins de 
habilitação técnica. 
 
Não é possível que a 
outorga contenha 
elementos 
dissonantes entre o 
que foi cadastrado 
na EPE e a 
respectiva outorga. 
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realizar tal indicação antes do certame, por não deter o controle dos 
parques que terão êxito no leilão.  
 
Atualmente, a solicitação para compartilhamento de instalações 
pelos parques eólicos só pode ser iniciada após a emissão da 
outorga dos parques vencedores do leilão, o que torna todo o 
processo de outorga ainda mais trabalhoso, visto que os 
empreendedores já teriam condições de fornecer informações mais 
precisas e suas outorgas poderiam ser emitidas definitivamente já 
na primeira vez. 
 
Dito isso e em busca de um aperfeiçoamento estrutural nos 
processos que envolvem a autorização de uma usina, a ABEEólica, 
ABSOLAR, EDP e ENEL sugere que seja feita adequação ao edital 
com a inclusão de um novo anexo para que haja a previsão de que 
junto a documentação que deverá ser entregue para habilitação da 
vendedora no leilão, as vendedoras deverão entregar o novo anexo 
proposto contendo a indicação dos parques eólicos com os quais 
compartilharão o sistema de transmissão.  
 
Importante destacar que o benefício dessa tratativa foi endossado 
na Portaria nº 101/2016, que introduziu na metodologia de cálculo 
das garantias físicas das usinas o Ponto de Medição Individual – 
PMI. Com este novo conceito, a garantia física das usinas eólicas 
passou a ser calculada no PMI e, portanto, reduziu os prazos dos 
processos de alteração de características técnicas, haja vista que 
pedidos de compartilhamento e outras alterações nas instalações 
de transmissão de interesse restrito só ensejarão recálculo de 
garantia física em casos muito específicos.  
 

Esse 
compartilhamento 
pode ser feito ao se 
pedir o acesso, a se 
verificar a viabilidade 
pelo ONS. 
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Na alternativa aqui proposta, as alterações de características 
técnicas para fins de compartilhamento não seriam nem 
necessárias. 
 

54. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL  
CCEAR 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
5.4.1 Os custos decorrentes de diferenças de preços entre 
SUBMERCADOS, positivas ou negativas, serão assumidos pelo 
COMPRADOR, processando-se o repasse ao consumidor final, 
conforme regulamentação da ANEEL.  
 
Justificativa: 
Apesar da cláusula 5.4 deixar implícita a obrigação ao 
COMPRADOR, a inclusão desse texto deixa mais claro o critério 
aqui estabelecido. 
 
 

Aproveitada 

 

55. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

Texto Aneel: 
5.6.1. O início das medições de que trata esta subcláusula deverá 
ocorrer, no máximo, em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir 
do início da vigência do CONTRATO.  
 
Texto Sugerido 
5.6.1. O início das medições de que trata esta subcláusula deverá 
ocorrer, no máximo, até o dia da entrada em operação comercial 
do empreendimento eólico, em sua totalidade.  
 

Não aproveitada 

O art. 1º da Portaria 
MME 29/2011 
estabelece tal 
obrigatoriedade. 
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Justificativa: 
Destacamos, inicialmente, que há nos dias de hoje uma extensa 
base de dados obtida através dos dados de medição anemométrica 
que muito contribuem para o planejamento e monitoramento do 
setor eólico no Brasil e, dada a maturidade da fonte, os agentes do 
setor gostariam de prover informações com valor agregado maior, 
tornando mais real a massa de dados de vento obtida. 
Para isso, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL entende que o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do início da 
vigência do contrato é um prazo muito precoce mediante ao início 
de suprimento do contrato e que tem dificuldades em ser cumprido 
objetivando a obtenção do dado de melhor qualidade. Há algumas 
razões que demonstram a dificuldade de atendimento do um prazo, 
entendido como razoavelmente curto: 
1. Alimentação da torre anemométrica: Devido ao elevado 
consumo de energia para o envio de dados online, o sistema usual 
de alimentação das torres anemométricas, realizado por baterias, 
se torna ineficaz, descartável e oneroso, haja vista que, após o 
comissionamento da usina, a alimentação necessária se dará 
através da rede proveniente do aerogerador mais próximo. 
2. Alteração de Características Técnicas: A alteração dos 
projetos com a troca dos aerogeradores pode provocar a troca das 
torres anemométricas por consequência. Os tramites para 
aprovação de alteração das características devem ser julgados e 
podem levar um tempo extenso, isso pode prejudicar ou até mesmo 
invalidar o prazo de 180 dias. 
3. Dificuldade no acesso ao local de implantação da torre 
anemométrica: De acordo com as instruções para medições 
anemométricas e climatológicas em parques eólicos, divulgadas 
pela EPE: “A estação de medição deve ser posicionada na parte 
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frontal do parque eólico tendo como referência a direção 
predominante dos ventos, em local representativo do parque e 
onde a interferência por obstáculos naturais ou turbulência 
produzida por aerogeradores de parques adjacentes seja mínima”. 
No entanto, em 180 dias após a assinatura do contrato, as obras 
civis não foram iniciadas e o acesso à parte frontal do parque eólico 
nem sempre é possível. Além disso, muitas vezes é necessária 
supressão vegetal para viabilizar tal acesso ao local designado 
pelas referidas instruções, o que deve ser objeto de licenciamento 
ambiental. Os prazos de licenciamento ambiental variam de um 
estado para outro, sendo, em média, 180 dias, o prazo mínimo para 
licenciamento. 
 
Vale reforçar que os pontos 1 e 2 citados acima fizeram parte da 
justificativa apresentada pela Petrobrás mencionada no voto do 
Diretor Relator Edvaldo Santana, no Processo 
nº48500.003139/2013-23 que motivou a abertura da Audiência 
Pública nº 132/2013. 
 
“As justificativas da recorrente para os atrasos na instalação das 
torres de medição são as seguintes: i) modificação nos projetos das 
torres de medição, que eram de 100 metros de altura inicialmente 
– os aerogeradores instalados têm 108 metros; ii) obrigatoriedade 
de fornecer dados “on line” ao ONS, de alta complexidade técnica, 
inédita para os padrões da indústria eólica, obrigando a 
substituição dos “dataloggers” convencionais; iii) a grande 
demanda de projetos eólicos vencedores do LER 2009 também 
dificultou a entrega das torres de medição; iv) consumo de energia 
de uma torre de medição “on line” é muito superior ao de uma torre 
convencional o que levou as usinas a ter de se conectarem à 
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energia auxiliar do aerogerador mais próximo, impossibilitado a 
coleta de dados antes da entrada em operação dos 
aerogeradores.” 
 
O projeto da planta eólica varia de usina para usina e a alimentação 
da torre anemométrica pode estar associada a qualquer um dos 
aerogeradores. Sendo assim, não necessariamente o primeiro 
aerogerador a entrar em operação comercial será o alimentador da 
torre. 
 
Diante do exposto, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL entende 
que o prazo para o início do envio das informações seja a entrada 
em operação comercial da usina eólica em sua totalidade. 
 

56. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

5.6.4. O descumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
e seus subitens sujeitará o VENDEDOR às penalidades previstas 
na Resolução Normativa nº. 63/2004, sem prejuízo do disposto no 
CONTRATO.  
 
Justificativa: 
A ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL em conformidade com o 
voto do então Diretor Relator Edvaldo Alves Santana, Processo 
nº48500.003139/2013-23, acredita que a penalidade prevista no 
item 5.3.4 deva ser contemplada no âmbito da REN nº 063/2004 já 
que o instrumento, CCEAR, trata da comercialização de energia e 
não da obrigação de dados de vento. Além disso, uma hegemonia 
entre as fontes seria atingida, já que as penalidades equivalentes 
à tratada provenientes de outras fontes estão sujeitas, igualmente, 
ao texto previsto na resolução mencionada. 

Não aproveitada 

O Despacho ANEEL 
2.178, de 1º de julho 
de 2014, afasta a 
possibilidade de 
essa penalidade ser 
tratada no âmbito da 
REN 63/2004, haja 
vista que revoga o 
item “iii” do 
Despacho n° 
4.310/2013, para 
afastar a 
determinação para 
que os aspectos 
relativos à realização 
de medições 
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“23. Ademais, conforme afirmei quando da aprovação do edital do 
Leilão A-5, a referida multa jamais deveria fazer parte de um 
CCEAR, pois a instalação do medidor não afeta o desempenho do 
contrato. Tal disciplina deveria constar da REN nº 63/2004. Sendo 
assim, acho conveniente que tal obrigação conste no âmbito da 
REN nº 63/2004. A partir da referida inclusão, a previsão de multa 
deverá ser excluída dos CCEAR e CER seguintes.” 
Adicionalmente, é sabido que a instalação do medidor não afeta 
diretamente o desempenho do contrato. 
Assim, mais uma vez, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL afirma 
que a multa proposta deve constar na Resolução nº 63/2004. 
As adequações previstas para Resolução nº 63/2004 encontram-
se abaixo. 
 

 

anemométricas e 
climatológicas sejam 
discutidas no âmbito 
dos estudos para 
aprimoramentos da 
REN 63/2004. 

57. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL  
CCEAR 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
5.12. As exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO 
serão assumidas pelo COMPRADOR, à exceção daquelas 
ocorridas no período que antecede a completa motorização da(s) 
USINA(S), nos termos da Cláusula 6ª.  
 

Aproveitada 

 

Texto ANEEL Texto ABEEólica Justificativa 
Art. 4° 
.......................................... 
Item IX – deixar de 
implantar ou de manter, 
nos termos da legislação, 
as instalações de 
observações hidrológicas; 

Art. 4° 
.......................................... 
Item IX – deixar de 
implantar ou de manter, 
nos termos da legislação, 
as instalações de 
observações hidrológicas, 
anemométricas e/ou 
solarimétricas; 

O Item IX do Art. 4° da REN Nº 63/2004 dispõe sobre 
as instalações de observação hidrológicas referente 
às hidrelétricas que analogamente correspondem às 
estações anemométricas das usinas eólicas. 
Acreditando na bem sucedida experiência das usinas 
hidrelétricas e visando fortalecer a equiparação das 
regras e das penalizações para as diversas fontes, 
uma vez que a informação do recurso disponível é 
igualmente importante para cada fonte de energia, a 
ABEEólica propõe uma nova redação mais adequada 
ao item. 
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Justificativa: 
Com a exclusão do quadriênio, o contrato passou a ter maior 
proximidade com o modelo de quantidade, porém é importante 
deixar claro que o contrato em referência ainda se trata de um 
contrato por disponibilidade e de acordo com o Decreto 5163/2004, 
no que se refere aos contratos por disponibilidade, deve-se incluir 
regra de comercialização que estabeleça que os riscos da 
exposição financeira no Mercado de Curto Prazo sejam assumidos 
pela distribuidora. 
 
Nesse caso, faz-se estritamente necessária a adição da 
subcláusula 5.12 em que o comprador é assumido como 
responsável pelas exposições financeiras do MCP. Veja que o 
gerador no mês a mês permanece com sua receita fixa e na 
contabilização anual paga o devido ressarcimento ao comprador 
pelas exposições anteriormente sofridas. 
 

58. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

 
6.1.1. Os parâmetros descritos na subcláusula 6.1 têm seus valores 
apresentados no Anexo I do CONTRATO. 
 
Texto Sugerido 
Os parâmetros descritos na subcláusula 6.1 têm seus valores 
apresentados no QUADRO RESUMO e Anexo I do CONTRATO  
 
Justificativa: 
O montante de ENERGIA CONTRATADA é apresentado no quadro 
resumo do contrato, enquanto o montante de ENERGIA produzida 

Aproveitada 
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pela usina é apresentado no Anexo I, mas em outra unidade do que 
a determinada no Anexo II (MW em vez MWh). 
 

59. 

ABEEólica, 
ABSOLAR, 
ABRAGE, 

APINE, EDP e 
ENEL 

CCEAR 

6.3.1. O PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO da(s) 
USINA(S) com o CONTRATO será alterado em razão de:  
(i) publicação de novo valor da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S) 
em ato específico; ou  
(ii) verificação de atendimento do montante anual definido no 
QUADRO RESUMO.; ou 
(iii) Redução de montante de ENERGIA CONTRATADA devido a 
participação da VENDEDORA em Mecanismo de Compensação de 
Sobras e Déficits – MCSD de Energia Nova e/ou Acordos Bilaterais 
celebrados em razão da Resolução Normativa Nº 711, de 2016. 
 
Justificativa: 
Dada a possibilidade de redução contratual temporária ou 
permanente, via MCSDEN, julga-se pertinente a inclusão de tal 
referência no CCEAR. Uma vez que, conceitualmente, 
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO = ENERGIA 
CONTRATADA/GF, a alteração do montante contratado no 
CCEAR também altera o comprometimento final ao contrato e, por 
consequência, o montante de ENERGIA a ser entregue pelo 
VENDEDOR ao COMPRADOR. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

Vide nova redação 
da subcláusula 6.3.1. 

60. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL  
CCEAR 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
7.10. Não se aplica o disposto na subcláusula 7.9 nos casos 
previstos na subcláusula 7.11.  

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária à Portaria 
de diretrizes: “Art. 12. 
Nos Leilões de 
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Justificativa: 
Justificativa vide item seguinte. 
 

Energia Nova, de 
2017, de que trata 
esta Portaria, não se 
aplica o disposto no 
art. 9º da Portaria 
MME nº 514, de 
2011, mantido o 
disposto no seu art. 
7º, mesmo nos casos 
de indisponibilidade, 
na data de início de 
suprimento 
contratual de energia 
elétrica, das 
instalações de uso 
do âmbito de 
transmissão, 
necessárias para o 
escoamento da 
energia produzida 
por empreendimento 
de geração apto a 
entrar em operação 
comercial.” 

61. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

Texto Sugerido  
7.11. As PARTES concordam que, estando a(s) USINA(S) APTA(s) 
a entrar em operação comercial a partir da data de início do 
PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA, o atraso 
da entrada em operação das instalações para acesso ao sistema 
de transmissão, que não estejam sob responsabilidade do 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária à Portaria 
de diretrizes: “Art. 12. 
Nos Leilões de 
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VENDEDOR, necessárias para o escoamento da ENERGIA a ser 
produzida pela(s) USINA(S): 

(i) faz jus ao VENDEDOR do recebimento de 90% (noventa 
por cento) da parcela da Receita prevista na Cláusula 7ª 
do CONTRATO 
(ii) isenta o VENDEDOR dos ressarcimentos previstos na 
Cláusula 10ª do CONTRATO. 
(iii) posterga, automaticamente, as datas do cronograma e 
do CCEAR que deverão ser alterados de modo a 
compatibilizar as datas de operação comercial da USINA e 
da transmissão/distribuição, sendo a data de início de 
operação comercial da USINA em até 60 (sessenta) dias a 
contar da data de entrada em operação comercial das 
instalações de transmissão ou distribuição, mantido o 
prazo original de suprimento do CCEAR de 20 anos. 
7.11.1. O disposto na subcláusula 7.11 não se aplica no 
caso de alteração, solicitada e/ou causada pelo 
VENDEDOR, e caracterizada pela ANEEL, das 
informações de acesso aos sistemas de transmissão ou de 
distribuição vigentes quando da realização do LEILÃO. 
7.11.2. O atraso na entrada em operação comercial de 
instalações sob responsabilidade de concessionária de 
transmissão a que se refere a subcláusula 7.11 será 
caracterizado considerando a data de início de operação 
comercial da instalação de transmissão em relação a 1º de 
julho de 2020. 
7.11.3. Será considerado findo o período de 
enquadramento da(s) USINA(S) na subcláusula 7.11 após 
30 (trinta) dias contados da data de operação comercial, 

Energia Nova, de 
2017, de que trata 
esta Portaria, não se 
aplica o disposto no 
art. 9º da Portaria 
MME nº 514, de 
2011, mantido o 
disposto no seu art. 
7º, mesmo nos casos 
de indisponibilidade, 
na data de início de 
suprimento 
contratual de energia 
elétrica, das 
instalações de uso 
do âmbito de 
transmissão, 
necessárias para o 
escoamento da 
energia produzida 
por empreendimento 
de geração apto a 
entrar em operação 
comercial.” 
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homologada pela ANEEL, da instalação de que trata a 
subcláusula 7.11. 
7.11.4. No caso de enquadramento da(s) USINA(S) na 
subcláusula 7.11, a quantidade de ENERGIA não 
fornecida, isenta de ressarcimento, será calculada 
mediante a multiplicação da disponibilidade mensal da(s) 
USINA(S) declarada na HABILITAÇÃO TÉCNICA, pela 
proporção da ENERGIA CONTRATADA de cada USINA 
em relação à sua GARANTIA FÍSICA, pela proporção da 
potência da(s) unidade(s) geradora(s) da USINA apta(s) a 
entrar em operação comercial em relação à POTÊNCIA 
INSTALADA da USINA, e pela duração em horas do 
período em que se der tal enquadramento, conforme 
expressão a seguir, para cada USINA: 

 (eq. 9) 
Onde: 
Tinício,u = marco inicial de enquadramento da USINA “u” na 
subcláusula 7.11 
Ttérmino = marco final de enquadramento da USINA “u” na 
subcláusula 7.11, considerando o disposto na subcláusula 7.11.3. 
CQLeilão,u = montante de ENERGIA associado ao lance vencedor 
submetido pelo VENDEDOR no LEILÃO para a USINA “u”, cujo 
valor encontra-se no ANEXO I do CONTRATO, expresso em 
MWméd; 
GFu = GARANTIA FÍSICA da USINA “u”, cujo valor encontra-se no 
ANEXO I do CONTRATO, expressa em MWméd; 
DISPu,m = DISPONIBILIDADE MENSAL no mês “m” a que se 
refere o período de integração “t”, cujo valor encontra-se no 
ANEXO I do CONTRATO, expresso em MWméd; 
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PAPTAu,t = potência da(s) unidade(s) geradora(s) da USINA “u” 
apta(s) a entrar em operação comercial no período de integração 
“t”, nos termos da subcláusula 7.11.4, expressa em MW; 
POTu = POTÊNCIA INSTALADA da USINA “u”, cujo valor 
encontra-se no ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 
N_Horast = número de horas em cada período de integração “t”; 
t = período de integração com discretização diária; 
 
Justificativa: 
A partir de 2013, os novos leilões de geração passaram a prever 
que as linhas de transmissão são de risco direto do empreendedor, 
o que não é razoável, principalmente quando se trata de um leilão 
que te permite conexão garantida. 
O ponto é que o sistema de transmissão já deveria estar preparado 
para receber os parques que serão futuramente contratados no 
leilão em questão, pois não devem ser ônus do investidor os custos 
praticados nem os possíveis atrasos e problemas apresentados 
pela transmissão.  
O risco de não se ter a capacidade de escoamento e/ou de 
transformação na conexão em leilões com curto prazo para entrada 
em operação comercial, tem sido uma preocupação dos 
investidores e, acreditamos, também para essa Agência, uma vez 
que não é desejável para o Sistema Elétrico Brasileiro que se tenha 
usinas vencedoras de leilões prontas sem possibilidade de 
escoamento de geração. 
Se os vendedores conhecem antecipadamente os problemas de 
conexão das usinas, que não tenha sido de sua responsabilidade, 
pode-se evitar o dispender um investimento alto e ter que ficar com 
a usina parada sem gerar, adicionando o fato que usinas paradas 
tem um custo muito maior para se manter, além da necessidade de 
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renegociação com fornecedores dos aerogeradores para estender 
a garantia dos equipamentos. 
Dessa maneira, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e ENEL solicita que 
a usina nas condições apresentadas seja reconhecida como APTA 
e, ao ser reconhecida, faça jus à 90% de sua receita e seja isenta 
dos ressarcimentos. 
A proposta considera o tratamento isonômico que as transmissoras 
recebem, conforme Resolução Normativa nº 454/2011, onde ao 
comprovar pendências para entrada em operação comercial por 
motivos relacionados a terceiros, estas possuem a garantia de 
recebimento de 90% do valor da Receita Anual Permitida – RAP. 
 Por fim, é importante reafirmar que não é razoável que a geradora 
assuma os riscos causados por terceiros e, portanto, no mínimo 
devem ser afastadas as penalidades aplicáveis e postergada a 
entrada em operação da usina para com a entrada em operação da 
transmissão. 
 

62. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

8.9 Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para 
uma PARTE, que venha a ser acordada posteriormente, ou definida 
como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 109.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção 
monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela 
contestada até a data de sua liquidação.  
 
Justificativa: 
Correção de item referenciado. 
 

Aproveitada 

 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

87 

63. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL  
CCEAR 

10.2 O valor do ressarcimento anual devido pelo VENDEDOR, por 
USINA, será calculado ao final de cada ano e estabelecido 
mediante aplicação da seguinte equação algébrica: 

,

, , ; 		 	100% , 	

1,15 , , , 0,1 ; 		 		

Onde:  
,  : ressarcimento no ano “a” da USINA “i”, em Reais (R$);  

, : ENERGIA CONTRATADA no ano “a” da USINA “i”, em 
MWh;  

, : montante anual de ENERGIA entregue pelo VENDEDOR 
no ano “a” da USINA “i”, em MWh, nos termos da Cláusula 6ª;  

: RECEITA FIXA UNITÁRIA, em R$/MWh, da USINA “i”, 
observado o disposto na subcláusula 7.4; 

 , : PLD médio do ano “a” referente ao submercado da 
USINA “i”; e 

: é a função máximo que calcula o maior dentre dois valores. 
 
Justificativa: 
Se não há emprego da função máximo ou do parâmetro PLDmed 
no cálculo do ressarcimento anual, estes parâmetros podem ser 
suprimidos do item 10.2 do contrato. 
Adicionalmente, apesar de entendermos que os ressarcimentos 
tratados são para desvios negativos apenas, sugerimos uma 
adequação da equação algébrica limitando a faixa de 

Parcialmente 
aproveitada 

Vide nova redação 
dessa subcláusula. 
Primeiramente, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de prestação 
do serviço que é a 
entrega de energia. 
O parâmetro PLDméd 
foi inserido na fórmula 
pois há impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia e 
pagarão esse preço 
pela aquisição de 
energia não fornecida.  
Ressalta-se, por fim, 
que a fórmula de 
ressarcimento está 
aderente à 
estabelecida em 
certames anteriores, 
na qual há uma 
penalidade em caso de 
não atendimento, no 
quadriênio, de 90% do 
compromisso 
contratual. 
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ressarcimento acima de 90% até 100% da Energia Contratada a 
fim de buscar assertividade no entendimento da cláusula. 
Por fim, é necessário adicionar à equação, quando da situação 
abaixo de 90%, a retirada do montante de 10% entre 90% e 100%. 
 

A única mudança 
inserida, em 
consonância à Portaria 
de Diretrizes, é a 
janela de apuração 
anual. 

64. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

10.3 Os valores monetários associados aos ressarcimentos de que 
trata esta Cláusula serão lançados como débito do VENDEDOR, 
em 12 parcelas iguais, no processo de apuração dos valores a 
serem faturados pelo VENDEDOR, conforme disposto na Cláusula 
8ª, devendo o lançamento ocorrer no primeiro ciclo de faturamento 
subsequente ao do cálculo, exceto para o ano 1 (um) da USINA em 
que o lançamento deverá ocorrer junto ao lançamento do ano 2 
(dois).  
 
 
Justificativa: 
De forma semelhante aos contratos já celebrados em leilões 
anteriores, solicitamos que o pagamento seja em 12 parcelas 
iguais, e não em parcela única. Isso porque a condição de 
pagamento em 12 meses é essencial para manter o fluxo de caixa 
da companhia saudável e como disponibilidade para atender aos 
custos operacionais e regulatórios. 
Ainda no que tange a saúde financeira da usina, propomos que o 
pagamento do eventual ressarcimento do ano 1 seja efetuado junto 
ao pagamento do ano 2. 
Assim como em outros componentes eletrônicos, é sabido que as 
turbinas eólicas também são impactadas no início de sua vida útil 
por maior taxa de falhas, com o tempo os equipamentos entram em 
um patamar de estabilidade, sendo tal característica também 

Não aproveitada 

Primeiramente, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de prestação 
do serviço que é a 
entrega de energia. 
Ressalta-se que há 
impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia, a 
qual terá pagar o preço 
pela aquisição de 
energia não fornecida.   
Ademais, em todos os 
Leilões de Energia 
Nova desde 2015, os 
Contratos já preveem o 
ressarcimento em 
parcela única. 
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conhecida como “curva da banheira”. Essa característica já foi 
reconhecida e representada em instrumentos legais de aferição da 
performance de empreendimentos eólicos, citamos como exemplo 
a PRT Nº 416/2015, que exclui do recalculo de Garantia Física o 
primeiro ano de geração da usina eólica.  
Nesse leilão, considerando que as apurações serão realizadas 
apenas de forma anual (e não quadrienais como antes praticado 
nos contratos de disponibilidade eólica) provavelmente a usina terá 
ressarcimentos devidos no primeiro ano de operação, ano este que 
é o mais crítico financeiramente, já que a vendedora está 
recuperando seu caixa com a receita de geração das usinas. 
Nesse sentindo, considerando a exigência anual expressa na PRT 
Nº 293/2017, sugerimos a postergação do pagamento do 
ressarcimento do 1º ano. Importante destacar que a proposta não 
exime os geradores do ressarcimento devido, apenas o posterga 
para manter o fluxo de caixa da companhia saudável. 
 

65. 
ABEEólica, 
ABSOLAR, 

EDP e ENEL 
CCEAR 

12.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de 
juros de mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 9.2, 
calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data em que 
ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento  
 
Justificativa: 
Correção de item referenciado. 
 

Aproveitada 

 

66. ABEEólica e 
EDP Edital 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
Eólica – Ampliação e Implantação 

Parcialmente 
aproveitada 

Foi colocada no 
Edital a possibilidade 
da vendedora que 
negociar energia no 
Leilão encaminhar a 
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Art. 6º Aprova na forma do art. 2o, inciso III, do Decreto nº 7.603, 
de 9 de novembro de 2011 e do art.4º, § 1º, como prioritário o 
projeto da XXXXXX, de titularidade da empresa XXXXXX, para os 
fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme 
descrito no Anexo à presente Portaria. 
§1º A aprovação de que trata o caput constituirá as seguintes 
obrigações para a empresa titular do Projeto e para a sociedade 
controladora:  
I - manter informação relativa à composição societária da empresa 
titular do Projeto atualizada junto à ANEEL, nos termos da 
regulação; 
II - destacar, quando da emissão pública das debêntures, na 
primeira página do Prospecto e do Anúncio de Início de Distribuição 
ou, no caso de distribuição com esforços restritos, do Aviso de 
Encerramento e do material de divulgação, o número e a data de 
publicação da Portaria de aprovação do Projeto prioritário e o 
compromisso de alocar os recursos obtidos no Projeto;  
III - manter a documentação relativa à utilização dos recursos 
captados, até cinco anos após o vencimento das debêntures 
emitidas, para consulta e fiscalização pelos Órgãos de Controle e 
Receita Federal do Brasil; 
IV - observar as demais disposições constantes na Lei nº 12.431, 
de 2011, no Decreto nº 8.874, de 2016, na legislação e normas 
vigentes e supervenientes, sujeitando-se às penalidades legais, 
inclusive aquela prevista no art. 2º, § 5º, da referida Lei, a ser 
aplicada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  § 2º A 
ANEEL deverá informar ao Ministério de Minas e Energia e à 
Unidade da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o 
estabelecimento da matriz da empresa titular do Projeto a 

solicitação de que 
trata a Portaria MME 
nº 364/2017 para fins 
de enquadramento 
como projeto 
prioritário.  
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ocorrência de situações que evidenciem a não implementação do 
Projeto prioritário na forma aprovada em Portaria.  
§ 3º Alterações técnicas ou de titularidade do Projeto aprovado nos 
termos desta Portaria, autorizadas pela ANEEL ou pelo Ministério 
de Minas e Energia, não ensejarão a publicação de nova Portaria 
de aprovação do Projeto como prioritário, para os fins do art. 2º da 
Lei nº 12.431, de 2011. 
§ 4º Os autos dos Processos de que trata o art. 1º ficarão 
arquivados na Secretaria de Energia Elétrica deste Ministério, 
disponíveis para consulta e fiscalização dos Órgãos de Controle.  
 
Justificativa: 
A Portaria MME 364/2017 estabeleceu que o titular do Projeto 
resultante de licitação por meio de Leilão, cuja outorga for emitida 
pelo Ministério de Minas e Energia, poderá requerer a aprovação 
do projeto como prioritário juntamente com a emissão do ato de 
outorga, de acordo com previsão constante no Edital do respectivo 
Leilão.   
Deverão se renumerar os artigos para que o atual Art. 6º seja o 
último da portaria. 
 

67. 
APINE, ENEL, 
Echoenergia, 

FURNAS e 
Voltalia 

Edital 

Texto Aneel: 
Não há.  
 
Texto Sugerido 
10.4.7.5 Empreendimentos que rescindiram contratos através do 
MCSDEN 4+ ou por Acordos Bilaterais entre partes signatárias de 
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 
(em conformidade com a Resolução Normativa nº 711/16): Preço 
individual por empreendimento, tal que preço de referência seja o 

Não aproveitada 

Na sistemática do 
Leilão não foi 
previsto esse caso.  
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menor valor entre o preço atualizado do CCEAR rescindido e o 
preço de referência para empreendimentos com outorga.  
  
Justificativa: 
Por meio do MCSD 4+ e Acordos Bilaterais (Resolução Normativa 
nº 711/16), vários empreendimentos fizeram uso da prerrogativa 
desses mecanismos para rescindir o montante total contratado em 
leilões passados. 
Esses empreendimentos obtiveram suas outorgas de autorização 
por sagrarem-se vencedores de Leilões passados promovidos pelo 
Poder Concedente, assumindo compromissos regulatórios e 
mercantis, inclusive no que tange ao compromisso de preços que 
foram ofertados às distribuidoras. Assim, não é razoável que um 
mesmo Projeto que ofertou um preço num Leilão passado, faça uso 
da prerrogativa de mecanismos de descontratação, se 
beneficiando de um momento pontual de sobrecontratação, para 
novamente participar de novo Leilão de Energia Nova e vender 
energia por um preço maior. 
Dessa forma, visando garantir condições isonômicas de 
participação e garantir os direitos dos consumidores e a 
credibilidade regulatória, sugerimos que o preço-teto para os 
projetos que participaram de quaisquer mecanismos de 
descontratação seja diferenciado. Nesse caso, sugerimos que o 
referido Preço de Referência seja o menor valor entre o preço 
atualizado do CCEAR rescindido e o e o Preço de Referência para 
empreendimentos com outorga e sem contrato diferenciado pela 
fonte. 
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68. NEOENERGIA Edital 

Texto Aneel: 
MINUTA DA OUTORGA A-4 
Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: 
(...) 
b) Comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento 
necessário à implantação do empreendimento: até (...) de (...) de 
(...); 
 
c) Comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento de equipamentos eletromecânicos: até (...) de (...) de 
(...);  
 
Texto Sugerido: 
 
MINUTA DA OUTORGA A-4 
Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: 
(...) 
b) Comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento de: aerogeradores até (...) de (...) de (...); 
  
Justificativa: 
As justificativas para a exclusão da alínea “b” e alteração da alínea 
“c” serão apresentadas na página 5 desse documento. 
 
JUSTIFICATIVAS PARA AS CONTRIBUIÇÕES 
 
EDITAL DE LEILÃO 
 
Item I) Percentual mínimo de venda de energia no ACR 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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Seguindo o disposto na Portaria MME 293/2017, a ANEEL 
disponibilizou em seu processo de AP, a minuta do Edital de Leilão, 
definindo que o percentual mínimo a ser destinado ao ACR 
equivale a 30%. Tal disposição é uma nova premissa em relação 
aos editais anteriores, onde o percentual mínimo a ser destinado 
ao ACR equivalia a 70% da Garantia Física dos empreendimentos. 
 
Entende-se que o Edital disponibilizado em processo de Audiência 
Pública não poderia estabelecer algo diferente, dado o conteúdo da 
Portaria do MME, mas importante se faz destacar que a nova 
Portaria e seus reflexos no Edital de leilão podem introduzir riscos 
a expansão do sistema. 
 
Com esta alteração, abre-se o espaço para o cenário em que os 
agentes poderiam sobre-estimar os valores de receita no mercado 
livre quando do planejamento para o leilão, cenários estes que se 
não verificados no futuro poderiam trazer prejuízos ao atendimento 
do cronograma de implantação. 
 
Este cenário especulativo levantado não é novo no Brasil, com 
casos recentes conhecidos da Agência e da sociedade em geral. 
Para deixar o problema mais evidenciado, deve-se comentar que 
se encontra em processo de Consulta Pública no MME 
aperfeiçoamentos do marco legal do SEB que indicam para um 
aumento do mercado livre (processo de liberalização) e respectiva 
alteração da metodologia de formação de preços (PLD), o que pode 
agravar a tendência otimista especulativa de lances no leilão. 
 
Neste cenário, a contribuição da Neoenergia é que o mínimo valor 
a ser ofertado no ACR seja equivalente a 70% da Garantia Física 
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do agente, garantindo que as plantas mais baratas e mais 
eficientes sejam efetivamente contratadas e com segurança 
econômica para cumprimento dos marcos de implantação. 
 
 
MINUTA DA OUTORGA DE EXPLORAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 
 
Item II) Das Obrigações da autorizada 
 
No item que estabelece as obrigações da autorizada, prevê–se a 
apresentação pelo responsável titular do Ato Autorizativo: 
 

 Comprovação do aporte de capital ou obtenção do 
financiamento necessário à implantação do 
empreendimento: até (...) de (...) de (...); 
 

 Comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento de equipamentos eletromecânicos: até (...) 
de (...) de (...); 

 
Sobre a inclusão do marco citado na letra “b”, a Neoenergia 
entende não ser razoável que o mesmo conste na Outorga como 
data limite a ser observada, sujeita à penalidade no caso de 
descumprimento, considerando que existem casos reais em que o 
financiamento não foi liberado antes da conclusão da implantação 
do parque (a Força Eólica do Brasil implantou três parques nessa 
condição). 
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A obtenção do financiamento depende da negociação com o banco 
e do atendimento das condicionantes para sua contratação. Esses 
fatores são, muitas vezes, impactados por motivos alheios à gestão 
da empresa (fatores não gerenciáveis), o que torna difícil prever 
uma data específica para a contratação do financiamento. 
Adicionalmente, quando contratado, o financiamento é liberado em 
parcelas, de acordo com a demanda de pagamentos do projeto, de 
forma que não é possível estimar uma data única para obtenção do 
financiamento. Por outro lado, caso o financiamento principal de 
longo prazo atrase, pode haver o equacionamento de caixa de 
outras formas, tais como: empréstimos ponte, negociação de prazo 
de pagamento direto com fornecedores etc.  
 
Finalmente, ainda que essa Agência entenda que é cabível a 
inclusão desse marco, a ordem deve ser alterada. Os itens 
apresentados na sequência deste cronograma não dependem da 
comprovação de aportes de capital ou da obtenção do 
financiamento para ocorrerem. Por outro lado, o mais usual é que 
o financiamento e a maior parte dos aportes sejam obtidos apenas 
após o início da implantação do canteiro, considerando que antes 
disto os gastos serão pequenos. 
 
Dessa maneira, sugere-se a retirada da obrigatoriedade de 
demonstração de aporte de capital próprio e/ou de terceiros. 
 
No que se refere o marco “c”, deve-se substituir a palavra 
“eletromecânicos” por “aerogeradores” para que não haja dúvidas 
sobre quais equipamentos este item se refere.  
 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

97 

Tal proposta se baseia no fato de que a contratação da fabricação 
dos aerogeradores é realizada de forma antecipada e representa 
compromisso do empreendedor em relação a implantação do 
empreendimento. Não obstante, além dos aerogeradores, há 
inúmeros outros equipamentos eletromecânicos que são 
contratados ao longo do período de implantação. Entendemos que 
não há necessidade de acompanhamento da contratação de todos 
os equipamentos eletromecânicos, inclusive pelo fato do 
aerogerador representar a maior parcela do investimento. 
Devemos considerar ainda que é realizado o acompanhamento 
mensal da implantação dos empreendimentos por meio dos 
relatórios de acompanhamento (RAPEEL), ocasião em que são 
reportados os avanços verificados. 
 
A compra dos outros equipamentos, tão importantes, mas menos 
representativos financeiramente, estão sujeitos a algumas 
condições de mercado de podem não convergir com a previsão 
exigida na outorga, como por exemplo: disponibilidade de produtos 
e prazos de entrega de alguns fabricantes, alteração de projetos de 
engenharia, além da própria oportunidade de compra (busca por 
melhores preços). 
 
Adicionalmente, entendemos que para a referida comprovação 
possa ser apresentado apenas as páginas relevantes do contrato 
(como objeto, contratantes e assinaturas), as demais informações 
são irrelevantes para cumprimento do objetivo dessa Agência 
Reguladora. 
 

69. NEOENERGIA Edital  EDITAL A-4 Não aproveitada Está correta a 
remissão a Portaria 
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14.15 Alterações nas características técnicas de empreendimento 
habilitado pela EPE poderão ser solicitadas à ANEEL, após outorga 
de Concessão/Autorização, mantido o prazo contratual de entrega 
de energia, nos termos do art. 8º-A, da Portaria MME nº 514/2011, 
com a redação dada pelo art. 13 da Portaria MME nº 293/2017, 
desde que não comprometam o quantitativo de LOTES negociados 
para o respectivo empreendimento, estejam em conformidade com 
o licenciamento ambiental e não afetem o aproveitamento ótimo de 
potencial hidráulico, a que se refere o § 3º do art. 5º da Lei nº. 
9.074/1995. 
 
Justificativa: 
A alteração no texto visa torná-lo mais claro e evitar interpretações 
equivocadas, uma vez que, para este leilão, não será aplicado o 
disposto na Portaria nº 132/2013, no que se refere a limitação da 
ampliação da capacidade instalada em 10%, transcrito a seguir: 
 
“a) antes da entrada em operação comercial do empreendimento, 
a ampliação estará limitada a dez por cento da capacidade 
instalada para fazer face a redução de garantia física que leve a 
exposição contratual”. 
 

MME nº 514 por ela 
também tratar disso. 

70. NEOENERGIA MINUTA DE CCEAR 

Texto Aneel: 
MINUTA DE CCEAR 
Inserção Clausula 10.4 – Dos Ressarcimentos por Desvios 
Negativos de Geração 
Não há texto relativo ao tratamento da energia anual gerada acima 
de 100%. 
 
Texto Sugerido: 

Não aproveitada 

O montante gerado 
acima do contratual 
não é utilizado para 
fins de atendimento 
do Contrato e é 
valorado de acordo 
com o previsto nas 
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MINUTA DE CCEAR 
10.4 A energia gerada acima do valor contratado, quando do 
encontro anual, deverá ser paga pelo Comprador, por meio da 
aplicação da Receita Fixa que consta na Clausula 7ª. 
  
Justificativa: 
É imprescindível que o contrato estabeleça a forma de valoração 
da energia gerada acima da energia contratada quando dos 
encontros anuais. Sugere-se que a valoração ocorra ao preço do 
contrato e não ao PLD. 
 
 
MINUTA DO CCEAR POR DISPONIBILIDADE 
 
Item IV) Da Receita Anual de Venda 
 
Serão abordados neste item da contribuição as Cláusulas 7.10 e 
7.11 dos CCEARs disponibilizados em processo de AP. Trata-se 
aqui do risco de volume nos CCEARs a serem assinados pelos 
vencedores do Leilão A-4. 
 
O risco de volume nos contratos de comercialização de energia 
elétrica para fontes renováveis sempre foi objeto de estudos no 
mercado brasileiro e nos mercados internacionais. 
 
Conforme posicionamento expresso na contribuição a Consulta 
Pública nº 33/2017, baseado na experiência nacional e 
internacional (especialmente em mercados liberalizados), é 
importante o estabelecimento de mecanismos de estabilização de 

Regras de 
Comercialização. 
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receitas para inserção de fontes renováveis intermitentes de custo 
marginal (CVU) nulo.  
 
Dessa maneira, considerando o atual status da CP 033 ainda em 
andamento, e que a Portaria do MME trata o risco de volume por 
meio do estabelecimento de faixas de geração, o ideal seria 
considerar a redução de risco de preço dos projetos eólicos e 
solares por meio de bandas de 70% e 130% do volume contratado 
a preço de contrato. A incorporação dessa sugestão traria 
previsibilidade a remuneração/custos de aquisição de energia, 
respectivamente, por superávit/déficit de geração, reduzindo, 
assim, a exposição anual do gerador a variabilidade natural dos 
recursos fontes renováveis (especialmente a fonte eólica), e, por 
consequência, o seu preço final ao consumidor. 
 
Ocorre que a Portaria do MME não permite a ANEEL o 
estabelecimento das faixas propostas no âmbito da AP do Edital de 
Leilão. 
 
Neste cenário, a consideração da agregação de parques poderia 
ser realizada pela Agência no Edital de Leilão. Trata-se aqui do 
efeito de homogeneização da geração (redução de risco de 
volume) quando se considera a geração de parques eólicos de 
maneira agregada (efeito portfólio).  Tal conceito se baseia na ideia 
de se agregar os volumes gerados no somatório de parques 
vencedores de um leilão quando da comparação com a energia 
contratada (para fins da realização dos encontros anuais e 
quadrienais). Entendemos que esse benefício deva ser utilizado 
nos leilões de energia pela adoção mecanismos de contabilização 
cruzada da geração de parques eólicos do mesmo grupo 
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econômico permitindo que parques superavitários transfiram 
energia a parques deficitários.  
 
Essa possibilidade pode reduzir substancialmente o risco de 
exposição dos grupos econômicos geradores ao mercado de curto 
prazo e, portanto, para o mesmo custo individual de investimento 
propiciar ofertas que vão ao encontro da modicidade tarifária. Tal 
proposta possui várias vantagens: ao mesmo tempo em que reduz 
o risco de volume dos empreendedores nos seus CCEARs, não 
altera a relação de energia paga e a energia gerada pelo 
empreendedor. Com a redução do risco de volume, teoricamente, 
o consumidor poderia receber a mesma energia com preços fixos 
mais baratos. 
 
A título de exemplificação, a figura abaixo apresenta a geração de 
diversos parques individualizados bem como a média de geração 
destes mesmos parques. Observa-se que para a mesma energia 
gerada, a agregação de parques reduz a volatilidade quando 
comparada com a geração individual por parque. Enquanto que 
individualmente poder-se-ia estar exposto a penalidades, quando 
da consideração da agregação de parques, as gerações individuais 
se compensam e evitam penalidades. 
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No final ganhariam o consumidor e o empreendedor: a redução de 
risco de volume também se consubstanciaria na redução dos 
preços finais. 
 
No que se refere ao risco de preços, com o conceito de agregação 
de parques, o ideal é que houvesse mecanismo de mitigação de 
preços que garanta o sistema conhecido por pay-as-generated, 
onde os geradores recebem pela energia produzida a preço fixo. 
Este tema foi abordado nas contribuições da Neoenergia no âmbito 
da CP 033/2017 do MME com maior nível de detalhamento. 
 
Dado que a CP 033 ainda encontra-se em andamento, e mantido o 
conceito de “faixas de geração” de margem inferior de 90% para a 
comparação anual da energia gerada com a energia contratada nos 
contratos por disponibilidade, apresenta-se as seguintes 
contribuições: 
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 A minuta da AP dá tratamento apenas para o volume 
gerado abaixo de 90% do volume contratado, sem a 
consideração de limites superiores; 
 

 Que se estabeleça, para fins da apuração anual, que a 
avaliação da energia gerada com a energia contratada seja 
realizada com o conceito de agregação dos parques 
vencedores do mesmo leilão, com a possibilidade de 
compensação entre eles. 
 

 Para os casos em que a energia gerada for superior a 
energia contratada, o pagamento a ser realizado ao 
vendedor será valorado ao preço do contrato atualizado. 
Tal alteração traria maior previsibilidade ao proponente 
vendedor e esta maior previsibilidade seria refletida no 
preço ofertado no certame, culminando em um menor 
preço para o consumidor. Além disso é importante 
estabelecer claramente o tratamento da energia gerada 
acima de 100%, na minuta do CCEAR, para evitar que os 
agentes vendedores tenham percepções distintas do 
tratamento desta energia, evitando ofertas errôneas no 
âmbito do leilão. 

 
 

71. NEOENERGIA MINUTA DE CCEAR 

Texto Aneel: 
Minuta CCEAR 
CLÁUSULA 10ª – DOS RESSARCIMENTOS POR DESVIOS 
NEGATIVOS DE GERAÇÃO 
Não há  
 

Não aproveitada 

Não há previsão na 
Portaria de Diretrizes 
para adoção de tal 
metodologia. 
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Texto Sugerido: 
Minuta CCEAR 
CLÁUSULA 10ª – DOS RESSARCIMENTOS POR DESVIOS 
NEGATIVOS DE GERAÇÃO 
 
Justificativa: 
10.8 Excepcionalmente para o 1º ano de operação do parque, 
considerando a curva da banheira, o VENDEDOR deverá observar, 
para fins de ressarcimento, o limite inferior de 80%. 
  
 
A Neoenergia sugere tratamento especial de encontro anual para 
o primeiro ano, de forma a refletir a curva de confiabilidade (curva 
da banheira) no primeiro ano de operação. 
 
A proposta visa refletir a aplicabilidade da curva da banheira onde 
é observado que no primeiro ano de geração do parque ocorre 
maior incidência de falha nos equipamentos culminando em índices 
de indisponibilidade superiores aos índices de O&M. 
 

Ademais, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da 
compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de 
prestação do serviço 
que é a entrega de 
energia. 
Ressalta-se que há 
impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia, a 
qual terá pagar o 
preço pela aquisição 
de energia não 
fornecida. 

72. NEOENERGIA MINUTA DE CCEAR 

Minuta CCEAR - EOL 
5.6 O VENDEDOR deverá realizar medições anemométricas e 
climatológicas permanentes dos ventos na(s) área(s) onde está(ão) 
localizada(s) a(s) USINA(S), nos termos da Portaria MME nº 102, 
de  2016. 
  
Justificativas 
Item V) Medições Anemométricas 
 

Aproveitada 
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A portaria MME N° 102/2016 estabelece os critérios para 
cadastramento de projetos na EPE para fins de leilão. Nesta 
portaria é definida a distancia entre a torre de medição e 
aerogeradores, sendo 10km para terrenos planos e 6km para 
terrenos complexos.  
 
A portaria MME 29/2011 estabelece critérios diferentes da portaria 
MME 102/2016 com relação à abrangência das medições. 
 
Com o objetivo de padronizar as medições permanentes poderia 
ser utilizado o critério de 10km de cobertura, e não uma torre por 
parque. Em complexos eólicos a instalação de uma torre por 
parque representará torres de medição próximas umas das outras 
e isto não necessariamente proporcionará uma melhor 
representatividade das medições porque os parques localizados na 
frente de uma torre de medição poderão provocar interferência nas 
medições.  
Muitas vezes por limitação de terreno ou pelo layout dos parques 
eólicos nem sempre é possível colocar uma torre de medição na 
frente de um parque sem que ela sofra interferência dos 
aerogeradores. A existência de uma torre que gere interferência 
nas medições afetará a análise do recurso eólico local e 
consequentemente poderá comprometer o banco de dados criado 
pelo sistema AMA-EPE.  
 
A instalação de uma única torre válida para aerogeradores 
localizados dentro de um raio de 10km, permitirá sua instalação em 
local que represente melhor a região dos projetos, e livre de 
interferência provocada pelas turbinas eólicas. 
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Além disso, reduzir a quantidade de torres de medição reduzirá os 
custos operacionais dos projetos, aumentando a competitividade 
dos empreendedores nos leilões de energia e consequentemente 
melhores tarifas para o consumidor. 
 

73. NEOENERGIA MINUTA DE CCEAR 

Minuta CCEAR 
EOL – Cláusula 15.12 
Quantidade – Cláusula 13.12 
O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil, para efeito de cobrança de valores devidos.  
 
Justificativa: 
Esta alteração decorre da publicação do novo Código de Processo 
Civil em 2016. 
 

Aproveitada 

 

74. NEOENERGIA MINUTA DE CCEAR 

MINUTA DE CCEAR 
Quantidade – Cláusula 7.1.4 
EOL – Cláusula 8.1.4 
7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO, redução ou 
suspensão dos montantes contratados, decorrentes de Acordos 
entre as partes, conforme Resolução Normativa n°711/2016, ou do 
término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, na hipótese de existir 
saldo remanescente a favor do COMPRADOR, conforme disposto 
na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR efetuará a cobrança do 
valor apurado em face do VENDEDOR. 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 
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Para evitar que não haja a completa quitação dos 
ressarcimentos/acertos financeiros, fato que atualmente já vem 
ocorrendo com certa frequência, especialmente em decorrência de 
atrasos de usinas, causando impactos relevantes no caixa dos 
COMPRADORES, e impacto nas tarifas dos consumidores. 
 

75. NEOENERGIA MINUTA CCEAR EOL 

MINUTA CCEAR 
11.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE 
inadimplente obriga-se a manter a PARTE adimplente isenta de 
quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do 
CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto 
na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo 
pagamento de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  
(...) 
12.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à 
resolução do CONTRATO por incorrer nas hipóteses tratadas na 
Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo 
de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada a 
três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 
(...) 
12.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do 
CONTRATO referente ao pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução, conforme estabelece a subcláusula 
11.3, adicional a penalidade de multa por rescisão, estabelecida na 
subcláusula 14.1, estará, em qualquer hipótese, limitada aos 
montantes de danos que der causa, sem prejuízo de eventuais 
penalidades.  
 
Justificativa: 

Parcialmente 
aproveitada 

Vide nova redação 
das subcláusulas no 
respectivo CCEAR. 
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A alteração proposta visa esclarecer que a multa rescisória é 
devida pelo vendedor, em caso de resolução do contrato, 
independente dos danos a que ele der causa. Evitando assim 
severas controvérsias como já ocorreram e até então permanecem 
sem solução em processo conduzido por Tribunal Arbitral. 
 

76. 

CER – 
Companhia 
de Energias 
Renováveis 

S.A. 

Geral 

Prezados Senhores, 
 
1. O tema que motiva a consulta de V. Sa. tem como pano de 
fundo a publicação dos Avisos de Audiência Pública em referência, 
por meio do qual a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
pretende obter subsídios para o aprimoramento dos Editais dos 
Leilões nºs 4/2017-ANEEL e 5/2017-ANEEL, cujo   objeto   é   a  
contratação   de   energia   elétrica   proveniente   de   novos 
empreendimentos de geração. 
 
2. A consulta versa, em particular, a análise da legalidade de 
exigência específica contida no item 11.9.1 das minutas dos 
Editais. Esta provisão dispõe sobre os documentos de qualificação 
técnica das empresas que figurem como Vendedoras, cuja 
apresentação figura como condição para habilitação no certame e 
outorga de autorização. Dentre os documentos exigidos, figura uma 
declaração a ser fornecida pela ANEEL atestando a inexistência de 
aplicação anterior de penalidade, tanto ao proponente como 
também seus controladores diretos e indiretos, relacionada a 
eventuais atrasos na implantação de empreendimentos de 
geração. 
 
3. Transcreve-se o referido dispositivo, para melhor 
ilustração: “11.9 Documentos de qualificação técnica: 

Não aproveitada 

Entende-se como 
desejável que 
empresas com 
histórico de 
implantação ruim 
não participem dos 
leilões da Aneel. 
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11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11  da  Portaria  MME  nº  102/2016,  
deverão  dispor  de  declaração fornecida pela ANEELs 
obre seu histórico na implantação de empreendimento(s) de 
geração nos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao da 
publicação do Edital, comprovando: 
 
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa.” 
 
4. Como se infere, o dispositivo em apreço pretende criar uma 
limitação ao direito do particular de participar e obter a outorga de 
autorizações para implantação e exploração de empreendimentos 
de geração, quando o interessado – ou seus controladores – tenha 
sido previamente penalizado, sem qualquer distinção, por “atraso 
na implantação de empreendimento(s) de geração”. 
 
5. Como dado adicional que instrumentaliza a exigência do 
documento, o Edital atribui à ANEEL o poder discricionário de 
excluir do certame interessados que se apresentem “inidôneos”, a 
seu critério, em juízo subjetivo. 
 
6. Já antecipando nossas conclusões, quer parecer que a 
referida disposição editalícia   viola   os   princípios   constitucionais  
da   segurança   jurídica   e   da legalidade, em especial sob a 
perspectiva da necessária configuração e previsão expressa  do  
tipo  infracional  –  a  dimensão  da  tipicidade  –,  bem  como  da 
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impossibilidade de sancionar uma mesma conduta infracional mais 
de uma vez  2 
– a dimensão do non bis in idem. Assim é porque uma tal 
condicionante, estabelecida como requisito de habilitação, 
configuraria aplicação de uma segunda medida sancionadora ao 
particular – cujo ato infracional, além de já penalizado, não 
comportaria tal sanção, pelo menos ao tempo em que foi praticado. 
Explica-se. 
 
7. Como elemento inaugural do raciocínio que conduz à 
conclusão acima expressa, é adequado dimensionar a real 
abrangência do dispositivo em debate. 
 
8. O item 11.9.1 do Edital em consulta seria aplicável, em 
tese, somente a empreendimentos de geração que tenham obtido 
outorga de concessão licitada nos termos da Lei 10.848, de 15 de 
março de 2004, e que ainda não tenham entrado em operação 
comercial (art. 2º, §7º-A, Lei n. 10.848, com redação dada pela Lei 
n. 13.360, de 08 de dezembro de 2015). 
 
9. É o que se colhe do disposto no § 3º do art. 11 da Portaria 
MME nº 102, de 22 de março de 2016, norma literalmente citada 
no dispositivo, e que, por sua vez, remete ao art. 7º da mesma 
Portaria, dispondo sobre o processo simplificado para 
cadastramento nos Leilões, verbis, 
 
“Art. 11. A Habilitação Técnica e a emissão de DAIL, realizadas 
pela EPE, têm a finalidade única e exclusiva de compor a lista de 
empreendimentos elegíveis à participação nos leilões de energia 
elétrica previstos no art. 1º. 
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[omissis] 
 
§ 3º O Edital do Leilão deverá prever que a inscrição do 
empreendimento de que trata o art. 7º, no Leilão, estará sujeita à 
avaliação, pela ANEEL, do histórico do interessado, inclusive dos 
componentes do grupo econômico do qual faz parte, quanto ao 
comportamento e penalidades que possam ter sido imputadas no 
desenvolvimento do projeto cadastrado e de outros processos de 
autorização e concessão dos serviços de energia elétrica.” 
 
* * * * * 
 
“Art. 7º Para empreendimentos que se enquadrem no art. 2º, § 7º-
A, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, desde que já tenham 
comercializado energia em leilões de que trata o art. 1º, os 
interessados deverão solicitar Cadastramento em modalidade 
simplificada, sendo obrigatórias a indicação desta opção no ato do 
cadastramento e a apresentação do Requerimento de 
Cadastramento, conforme modelo disponibilizado na internet, no 
sítio eletrônico da EPE- www.epe.gov.br, acompanhado do 
ato de outorga do empreendimento vigente na data de 
apresentação do Requerimento, bem como de sua Ficha de Dados, 
constante do Sistema de Cadastramento da EPE. 
 
§ 1º Para os empreendimentos previstos no caput, que forem 
considerados aptos a se inscrever nos leilões de energia de que 
trata o art. 1o, a EPE emitirá a Declaração de Aptidão à Inscrição 
no Leilão - DAIL, considerando a outorga do empreendimento 
apresentada no ato do Cadastramento. 
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§ 2º No caso de enquadramento na modalidade simplificada de 
cadastramento de que trata o caput, fica dispensada a 
apresentação da documentação a que se referem os arts. 4º, 5º e 
6º, sem prejuízo do disposto no art. 9º. 
 
§ 3º Caso o início do suprimento previsto nas diretrizes do leilão 
seja anterior à data de entrada em operação comercial 
estabelecida no ato de outorga do empreendimento, os 
documentos previstos no art. 4º, § 3º, incisos V e VI, conforme o 
caso, deverão ser protocolados na EPE em até setenta e cinco dias 
antes da data de realização do leilão.” 
 
10. Antes de qualquer outra consideração, a leitura sistemática 
dos normativos aplicáveis revela que a referida disposição do Edital 
seria aplicável, apenas e tão somente, aos empreendimentos de 
geração que já tenham obtido a outorga, mas que ainda não 
tenham entrado em operação comercial. Dito de outro modo, 
referido disposto não se aplica a empreendimentos de geração que 
(i) não possuam outorga, e (ii) possuam outorga, mas que não 
tenham obrigação firme de entrega de energia, em particular no 
mercado regulado, em função de descontratação e/ou resilição dos 
contratos de compra e venda de energia, por qualquer razão. 
 
11. Indo em frente, e sem abdicar do entendimento acima a 
respeito da real abrangência da exigência, ao atribuir à Agência de 
Regulação o poder de excluir empreendedores dos Leilões que já 
tenham sido penalizados por atraso na implantação de 
empreendimentos de geração, o Edital viola o princípio da 
segurança jurídica. Emanação deste conceito é a exigência de 
previsibilidade na atuação dos entes da Administração, de modo 
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que o particular não seja surpreendido por exigências subjetivas ou 
por consequências inéditas, no sentido de inexistentes ou 
imprevistas ao tempo da ocorrência do fato juridicamente relevante. 
 
12. Com efeito, a afronta à segurança jurídica, no caso, 
decorre da violação aos princípios da tipicidade e do non bis in 
idem. Vejamos. 
 
13. O dispositivo do Edital em consulta representa uma 
verdadeira decretação, ad hoc, da inidoneidade do licitante, na 
medida em que configura fator impeditivo do direito do particular 
participar de licitação e contratar com o Poder Público. Como se 
sabe, porém, a sanção da inidoneidade, prevista na Lein. 8.666, de 
21 de junho de 1993, em seu art. 87, é uma reprimenda aplicável a 
casos graves e extremos, assim tipificados em Lei. Mais ainda, esta 
grave reprimenda está reservada para situações que não 
comportem, em juízo de razoabilidade, outras sanções 
proporcionais à gravidade do ato infracional. 
 
14. No âmbito da regulação do setor elétrico, em especial, os 
procedimentos para imposição de penalidades aos agentes 
setoriais estão previstos no Decreto n. 2.335, de 06 de outubro de 
1997, e regulados na Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 
2004 (“RN 63”). 
 
15. Em seu art. 2º, a RN 63 elenca as sanções aplicáveis para 
cada tipo infracional, dentre elas as penas de (I) advertência, (II) 
multa e (III) suspensão temporária de participação em licitações 
para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, 
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bem como de impedimento de contratar com a ANEEL e de receber 
autorização para serviços e instalações de energia elétrica. 
 
16. No que se refere aos casos de “a atraso na implantação de 
empreendimento(s) de geração” a penalidade prevista na 
regulamentação aplicável, é a multa do Grupo III. In verbis, 
 
“Art. 6º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de 
multa do Grupo III: 
[omissis] 
XII - descumprir os prazos estabelecidos nos atos de outorga de 
concessões, permissões ou autorizações de implantação de 
instalações de produção, transmissão ou distribuição de energia 
elétrica;” 
 
17. É a multa, portanto, a pena aplicável aos casos em que o 
empreendedor tenha desatendido os prazos previstos nos atos de 
outorga para fins de implantação do empreendimento. Cujo valor, 
de resto, deverá ser graduado de acordo com a gravidade da 
infração (arts. 14 e 15), passível, inclusive, de comutação em 
simples advertência (art. 8). 
 
18. A RN 63 prevê, ainda, a sanção cabível para o caso de 
reincidência do ato infracional, com o agravamento da penalidade, 
compreendida como “a repetição de falta de igual natureza no 
período de doze meses após a decisão irrecorrível na esfera 
administrativa” (art. 16). A definição é relevante para bem 
caracterizar a diferença entre “reincidência” e “reiteração” para fins 
de tipificação do fato e identificação da sanção a ele cominada. 
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19. Por  um  imperativo  ditado  pela  regra  da  tipicidade,  não  
se  admite  a imposição ao agente setorial, ainda que por via 
indireta ou transversa, de qualquer outra penalidade diversa ou 
adicional em razão de atraso na implantação de instalações de 
geração. Muito menos é possível a imposição ao agente de uma 
segunda pena, ainda que como forma de restrição a algum direito, 
como decorrência da aplicação da primeira sanção. 
 
20. Não se pretende afirmar que a suspensão do direito de 
licitar, ou a proscrição do agente econômico, sejam conceitos 
estranhos ao setor elétrico. Estas sanções existem, em tese, e 
estão de fato cominadas para o caso de condutas infracionais de 
especial gravidade. 
 
21. Com efeito, a “suspensão temporária de participação em 
licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou 
autorizações, bem como de impedimento de contratar com a 
ANEEL e de receber autorização para serviços e instalações de 
energia elétrica”, – pena na prática equivalente àquela prevista no 
dispositivo do Edital em consulta –, está prevista no art. 10 da RN 
63. 
 
22. O RN 63 tipifica a infração sujeita a esta penalidade 
estabelecendo dois requisitos para sua incidência: a inexecução de 
obrigações de que possa resultar GRAVE  PREJUÍZO  ao  setor  
de  energia,  ou  que  representem  REITERADA violação ou 
descumprimento de obrigações. Registre-se que a “reiteração” não 
se confunde com simples “reincidência” na mesma infração, cuja 
consequência já está prevista na RN, conforme acima destacado. 
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23. Assim dispõe o art. 10 da RN 63: 
 
“Da Suspensão do Direito de Participar de Licitações e de Contratar 
com a ANEEL 
 
Art. 10. Constitui infração, sujeita à penalidade prevista no inciso V 
do art. 2º desta Resolução, a inexecução total ou parcial de 
obrigações legais, regulamentares e contratuais, de que possa 
resultar grave prejuízo às atividades do setor de energia elétrica ou 
que representem, nos termos do § 3o do art. 17 do Anexo do 
Decreto no 2.335/97, reiterada violação ou descumprimento de: 
 
I- padrões de qualidade de serviços; 
II- prazo para entrada de operações de instalações;  
III - determinações da ANEEL; 
IV -  obrigações  relacionadas  às  transações  de  compra  e  venda  
de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização. 
 
§ 1o A suspensão temporária de participação em licitações para 
obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem 
como o impedimento de contratar com a ANEEL e de receber 
autorização para serviços e instalações de energia elétrica 
alcançam também o acionista controlador da infratora. 
 
§ 2o O prazo de suspensão e/ou de impedimento, a que se refere 
o parágrafo anterior, não será superior a dois anos.” 
 
24. Examinada a disposição do edital em consulta com o 
Direito sancionador setorial, inevitável concluir que a regra de 
habilitação em comento fere os princípios da legalidade e da 
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tipicidade. Como efeito, alijar determinado interessado de um novo 
certame equivale a impor a um mesmo ato infracional – “atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração” e já penalizado 
com a sanção cabível – em momentos diversos, sanção não 
prevista em lei. 
 
25. Como é cediço, apenas por lei formal pode ser imposta 
restrição à liberdade dos particulares, já que a Constituição da 
República dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de da Lei” (CF, art. 5º, II). 
Decorre daí que “no momento em que uma norma jurídica tipifica 
como ilícito administrativo uma certa conduta, impõe-se uma 
restrição à liberdade dos particulares, pois tal conduta passa a ser 
proibida”1. Antes, não. 
 
26. Contudo, o Edital parece criar uma nova sanção, antes não 
prevista, mediante restrição adicional a direito do particular. De 
resto, uma sanção que incidiria como reprimenda adicional a um 
ato infracional, ademais, já devidamente penalizado. 
 
27. Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, “o princípio da 
legalidade propicia a certeza e previsibilidade da ilicitude, 
proporcionando a todos a possibilidade de ordenar sua conduta”2. 
Por isso se afirmou, linhas acima, que a inclusão do referido 
dispositivo no Edital em consulta, fere a segurança jurídica. 
 
28. Em matéria de Direito sancionador, a mais importante 
emanação da legalidade é a tipicidade. A conduta infracional e a 
sanção a ela reservada devem estar previa e devidamente 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

118 

descritas e especificadas na lei, por força da vinculação à 
tipicidade, conforme MUNHOZ DE MELLO: 
 
“A tipicidade exige que o comportamento proibido esteja descrito 
de modo claro e preciso na norma jurídica, assim como exige 
precisão e clareza  na  descrição  da  sanção  a  ele  
correspondente.  Por  força  do princípio da tipicidade é garantida 
aos particulares a precisa e exata identificação da conduta que é 
vedada pelo ordenamento jurídico, bem como da conseqüência 
que pode advir da sua prática”.3 
 
29. Além da sua incongruência com a regra da tipicidade, a 
previsão  do Edital em consulta viola o princípio do non bis in idem, 
que proscreve a cumulação de sanções para um mesmo fato 
infracional. Conforme lição MUNHOZ DE MELLO, trata-se da regra 
que “impede a Administração Pública de impor uma segunda 
sanção administrativa a quem já sofreu, pela prática da mesma 
conduta, uma primeira”, de modo que “(...) uma vez imposta a 
sanção administrativa, esgota-se a competência punitiva atribuída 
à Administração Pública, não sendo lícita a imposição de nova 
sanção pelo mesmo fato”4. 
 
30. Como efeito, a sanção adequada e proporcional prevista 
na lei pressupõe uma única aplicação para cada conduta 
infracional. Não se admitem reiteradas e indefinidas sanções, 
aplicadas em tempos diversos, ainda que sob a roupagem de 
restrição ao direito de participar de licitação. Mas é o que estará a 
ocorrer no caso em apreço, na hipótese em que o item 11.9.1.1 não 
seja escoimado do Edital em consulta pública. 
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31. Registre-se que os signatários não desconhecem a 
possibilidade de cumulação de mais de uma sanção pelo mesmo 
ato. Tal cumulação, contudo, deve ser promovida em decisão 
única, assegurado o devido processo constitucional, e desde que 
tal cumulação esteja expressamente prevista em Lei, também aqui, 
por força do princípio da legalidade. 
 
32. Em síntese, o que se verifica da previsão do Edital – a 
despeito da sua abrangência limitada –, é a possibilidade de 
aplicação de uma segunda sanção – caracterizada pela 
impossibilidade do particular participar de licitação e/ou contratar 
com a ANEEL – a posteriori e como decorrência da aplicação de 
uma primeira penalidade – qual seja, multa pelo atraso na 
implantação do empreendimento, tal como previsto na RN 63. 
 
33. Seja como for, a aplicação da pena de suspensão do direito 
de licitar e contratar com a ANEEL, além de sujeitar-se a um rito 
próprio, é de competência privativa da r. Diretoria Colegiada. Vista 
a questão por este ângulo, não poderia o impedimento do direito de 
licitar ser declarado incidentalmente e, ademais, por autoridade 
inferior. 
 
34. Ainda, a previsão do Edital também fere a legalidade ao 
dispor que a aferição da “inidoneidade” deve compreender período 
de 36 meses. Ocorre, contudo, que a RN 63 limita a suspensão do 
direito de licitar e contratar com a ANEEL, por prazo máximo de 2 
anos (art. 10, §2º). Neste particular aspecto, a disposição do Edital 
inova em relação a norma legal. 
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35. Estas, pois, as breves considerações sobre a consulta 
formulada por Vs. Sas., e que, com todo o respeito, conformam o 
entendimento de que existe ilegalidade no item 11.9.1. dos Editais 
em consulta pública. 
 
36. Fique o registro de que este trabalho não deve ser 
considerado uma análise abrangente dos Editais em consulta, 
limitando-se ao dispositivo específico indicado. 
 
Atenciosamente, 
 
Flávio R. Bettega Fernando Henrique C. Curi 
OAB/PR n. 20.657 OAB/PR n. 54.940 
 

77. 

CER – 
Companhia 
de Energias 
Renováveis 

S.A. 

Edital 

A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem como suas 
controladoras diretas e indiretas, em atenção ao disposto no § 3º 
do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão dispor de 
declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando: 
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa. 
 
Texto Sugerido: 
Suprimir o item. 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

Entende-se como 
desejável que 
empresas com 
histórico de 
implantação ruim 
não participem dos 
leilões da Aneel. 
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A instituição, agindo com dever de cautela na análise legal do 
dispositivo em questão, contratou um breve MEMO jurídico que 
serve como material de apoio e deve ser anexado e concebido 
como elemento integral à presente contribuição. 
 
Deste MEMO – em suma – extrai-se que: 
(...) 
“32. Em síntese, o que se verifica da previsão do Edital – a despeito 
da sua abrangência limitada –, é a possibilidade de aplicação de 
uma segunda sanção – caracterizada pela impossibilidade do 
particular participar de licitação e/ou contratar com a ANEEL – a 
posteriori e como decorrência da aplicação de uma primeira 
penalidade – qual seja, multa pelo atraso na implantação do 
empreendimento, tal como previsto na RN 63. 
33. Seja como for, a aplicação da pena de suspensão do direito de 
licitar e contratar com a ANEEL, além de sujeitar-se a um rito 
próprio, é de competência privativa da r. Diretoria Colegiada. Vista 
a questão por este ângulo, não poderia o impedimento do direito de 
licitar ser declarado incidentalmente e, ademais, por autoridade 
inferior. 
34. Ainda, a previsão do Edital também fere a legalidade ao dispor 
que a aferição da “inidoneidade” deve compreender período de 36 
meses. Ocorre, contudo, que a RN 63 limita a suspensão do direito 
de licitar e contratar com a ANEEL, por prazo máximo de 2 anos 
(art.10, §2º). Neste particular aspecto, a disposição do Edital inova 
em relação a norma legal. 
35. Estas, pois, as breves considerações sobre a consulta 
formulada por Vs. Sas., e que, com todo o respeito, conformam o 
entendimento de que existe ilegalidade no item 11.9.1. dos Editais 
em consulta pública”. 
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78. 
ATLANTIC, 

ENEL, ENGIE 
Brasil e 
Voltalia 

Edital 

Edital: (Proposta – A Atlantic concorda com discussão promovida 
no grupo APINE): 
11.9 Documentos de qualificação técnica: 11.9.1 A VENDEDORA 
que negociar energia no LEILÃO, bem como suas controladoras 
diretas e indiretas, em atenção ao disposto no § 3º do art. 11 da 
Portaria MME nº 102/2016, deverão dispor de declaração fornecida 
pela ANEEL sobre seu histórico na implantação de 
empreendimento(s) de geração nos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores ao da publicação do Edital, comprovando:  
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa.  
11.9.1.1 . Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em 
operação comercial de empreendimentos de geração superior 
a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias em relação às datas 
previstas nas respectivas outorgas, considerando as obras 
concluídas nos últimos 36 (trinta e seis) meses ou que 
deveriam ter sido concluídas até a publicação do Edital; 
 
11.9.2 Será publicado, em até 5 dias após a publicação do Edital, 
no Diário Oficial da União – DOU, Despacho indicando a(s) 
empresa(s) que não atende(m) aos requisitos de habilitacao 
técnica retratado no item 11.9.1, e seus subitens, considerando as 
empresas titulares dos empreendimentos cadastrados na EPE. 
11.9.2.1 A(s) empresa(s) indicada(s) como não tendo comprovado 
os requisitos estabelecidos no item 11.9.1, e seus subitens, 
poderá(ão) interpor recurso em face do corresponde Despacho, 
observados os prazos e os procedimentos estabelecidos na Seção 
17 do Edital. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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Justificativa: 
A inovação trazida na minuta do Edital é positiva, no entanto 
proposta sugerida pode levar a inabilitação de agentes sérios e 
com bom comportamento, uma vez que não leva em consideração 
em sua análise o desempenho satisfatório do histórico de 
implantação de todas as usinas já implantadas por uma empresa 
e seu grupo econômico, assim como o comportamento da empresa 
no cumprimento de seus deveres. No caso de empreendimentos 
eólicos e solares existe uma grande quantidade de projetos 
segmentados em 30MW, e a simplificação de inabilitar empresas 
que tenham sofrido ao menos 1 penalidade por atraso de 
cronograma (inclusive oriundas de agências estaduais, e 
posteriormente transitada e julgada na esfera da ANEEL)  não se 
mostra razoável e  como comentado acima pode inabilitar 
empresas sérias com um bom comportamento e desempenho na 
implantação em seu portfólio de projetos já implantados, e que 
mesmo em eventual e pontual caso de atraso de implantação 
honraram com todas as suas obrigações contratuais junto ao 
comprador. Sendo assim, a sugestão de alteração da redação visa 
manter o espirito da inovação trazida nesse Edital, porém com uma 
dosimetria equilibrada que permita a competição justa no leilão. 
 
O prazo proposto de 365 dias é um prazo razoável e é uma 
referência utilizada para possibilidade de resolução de CCEAR. 
 

79. ENEL EDITAL 

Texto Sugerido: 
Edital:  
1.1.1. A energia elétrica negociada por empreendimentos de 
geração que tenham como fontes eólica, solar fotovoltaica e 
termelétrica a biomassa será objeto de Contrato de 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária ao disposto 
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Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), 
diferenciado por fonte, na modalidade “disponibilidade de energia”, 
com prazo de suprimento de 20 (vinte) anos para fonte eólica e 25 
(vinte e cinco anos) para fonte solar, nos termos do detalhamento 
constante da Seção 15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA 
DOS CCEAR. 
 
Justificativa: 
Extensão do prazo de vigência do contrato para 25 anos, dado que 
os sistemas fotovoltaicos atualmente são construídos com 
equipamentos que possuem uma expectativa de vida útil 
operacional superior a 25 anos. Os módulos fotovoltaicos, principal 
componente de uma usina solar fotovoltaica, possuem ao menos 
25-30 anos de garantia do fabricante. Desse modo, recomendamos 
uma adequação da duração dos contratos de energia elétrica da 
fonte solar fotovoltaica dos atuais 20 anos para 25 anos, 
aproveitando ao máximo a expectativa de vida útil dos 
equipamentos instalados nos projetos e garantindo uma maior 
competitividade para fonte. Este ajuste de prazo também é 
importante para que o BNDES possa estender prazos de 
amortização do financiamento de usinas solares fotovoltaicas, 
resultando em um ganho de competitividade para a fonte, 
reduzindo o preço médio da energia solar. 
 

na Portaria de 
diretrizes:  
“Art. 6º  
[...] 
  § 2º No Leilão de 
Energia Nova “A-4”, 
de 2017, serão 
negociados os 
seguintes CCEAR: 
[...] 
II - na modalidade 
por disponibilidade 
de energia elétrica, 
com prazo de 
suprimento de vinte 
anos, diferenciados 
por fontes, para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
fonte biomassa, 
eólica e solar 
fotovoltaica.” 

80. 
APINE, 

ABRAGE e 
ENEL 

EDITAL 

Edital – Incluir: 
2.2 Não poderão participar do LEILÃO, como VENDEDORAS: 
2.2.2 Empreendimento de geração cujo Barramento Candidato 
cadastrado no Leilão tenha capacidade remanescente escoamento 
inferior à sua potência injetada, nos termos das Portarias MME 
444/2016 e 293/2017 

Não aproveitada 

Só poderão 
participar do Leilão 
usinas que forem 
habilitadas pela EPE. 
Essa aferição da 
capacidade 
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Justificativa: 
A inclusão é necessária para esclarecer no Edital que 
empreendimentos sem margem no ponto de conexão cadastrado 
para o Leilão não poderão participar do certame. 
 

remanescente em 
relação à potência 
instalada da usina 
será feita pela EPE. 

81. APINE e 
ENEL EDITAL 

Edital – Incluir:  
2.2 Não poderão participar do LEILÃO, como VENDEDORAS:  
2.2.3 Empresas consideradas no Despacho que será publicado no 
Diário Oficial da União – DOU, retratado no item 11.9.2. 
 
Justificativa: 
Importante esclarecer que a participação no Leilão dos 
empreendedores que já terão ciência que não serão habilitados na 
fase de qualificação técnica pós leilão, , devido a publicação do 
Despacho em até 5 dias da publicação do Edital, prejudicará a 
viabilidade do certame, considerando que os empreendedores que 
não estarão relacionados no Despacho poderão deixar de realizar 
ofertas para projetos que atenderiam os requisitos de habilitação 
técnica.  
Uma proposta alternativa é implicação de penalidade de execução 
da garantia de participação desses empreendedores que serão 
inabilitados pelo motivo acima mencionado. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 

82. APINE, ENEL 
e Voltalia EDITAL 

Edital – Incluir:  
2.2 Não poderão participar do LEILÃO, como VENDEDORAS:  
2.2.4 Empresas, e respectivo Grupo Econômico, que tenham 
descontratado no Mecanismo Competitivo de Descontratação de 
Energia de Reserva de 2017, realizado em 28/08/2017.  
 

Não aproveitada 

Quando da 
publicação do Edital, 
esses 
empreendimentos 
ainda terão CER 
vigente, 
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Justificativa: 
Empreendedores que fizeram uso do Mecanismo Competitivo de 
Descontratação de Energia de Reserva de 2017 para rescindir 
contratos de leilões passados, estariam aptos à participação do 
Leilão, mesmo com um histórico de implantação insatisfatório, e 
com um comportamento de não cumprimento de seus deveres.   .  
Vale lembrar que esses empreendimentos obtiveram suas outorgas 
de autorização por sagrarem-se vencedores de Leilões passados 
promovidos pelo Poder Concedente, assumindo compromissos 
regulatórios e mercantis, inclusive no que tange ao compromisso 
de preços que foram ofertados.  
Assim, não seria razoável que um mesmo empreendedor que tenha 
feito uso da prerrogativa do mecanismo de descontratação, se 
beneficiando de um momento pontual de sobrecontratação, possa 
novamente participar de novo Leilão, inclusive com o mesmo 
projeto e vender por um preço maior, gerando, questionamento 
referente a credibilidade dos leilões junto aos investidores, em 
especial os investidores internacionais, bem ter a possibilidade de 
vender a um preço superior o mesmo projeto que foi descontratado, 
impactando a tarifa  consumidor final. 
 
 

impossibilitando que 
eles participem do 
certame. 

83. ENEL EDITAL 

Texto Sugerido: 
Edital – Incluir: 
8.14 As Garantias de Proposta somente serão executadas por 
determinação expressa da ANEEL, nas hipóteses em que a 
COMPRADORA e/ou VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO: 
8.14.13 Estiver considerada no Despacho que indicará a(s) 
empresa(s) que não atende(m) aos requisitos de habilitação 

Não 
Aproveitada 

Já consta hipótese 
de execução por não 
apresentar a 
documentação de 
habilitação conforme 
estipulado na seção 
11 do Edital. 
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técnica retratado no item 11.1.1, a ser publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, conforme o item 11.9.2.  
 
Justificativa: 
A inclusão do item como causa de execução da Garantia de 
Proposta se faz necessária pois a participação no Leilão dos 
empreendedores que já terão ciência que não serão habilitados na 
fase de qualificação técnica pós leilão, devido a publicação do 
Despacho em até 5 dias da publicação do Edital, prejudicará a 
viabilidade do certame, considerando que os empreendedores que 
não estarão relacionados no Despacho poderão deixar de realizar 
ofertas para projetos que atenderiam os requisitos de habilitação 
técnica.  
 

84. APINE e 
ENEL EDITAL 

Edital 
11.9 Documentos de qualificação técnica:  
11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração, conforme modelo no ANEXO XXX, fornecida 
pela ANEEL sobre seu histórico na implantação de 
empreendimento(s) de geração nos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores ao da publicação do Edital, comprovando:  
 
Justificativa: 
Disponibilização da minuta de Declaração que será fornecida pela 
ANEEL sobre o histórico de comprometimento na implantação de 
novos projetos de Geração do Grupo Econômico. 
 

Não aproveitada 

Esse instrumento será 
solicitado pela CEL à 
SFG.  
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85. 
APINE, 

ABRAGE e 
ENEL 

EDITAL 

Edital – Incluir  
11.9.4.X A comprovação do aporte de capital necessário à 
implantação do empreendimento disposta nos cronogramas 
relacionados no item 11.9.4.1 deverá ser realizada através da 
apresentação de documento demonstrando o aumento de capital 
da Sociedade pelo acionista e o lançamento contábil da 
integralização do referido aumento de capital. 
 
Justificativa: 
A proposta tem como objetivo definir o documento que o Vendedor 
deverá apresentar na habilitação em caso de aporte de capital. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 

86. 
APINE, 

ABRAGE e 
ENEL 

EDITAL 

Edital – Incluir  
 
11.9.4.X A comprovação de celebração de instrumento contratual 
de fornecimento de equipamentos eletromecânicos disposta nos 
cronogramas relacionados no item 11.9.4.1 deverá ser realizada 
através da apresentação unicamente das informações da empresa 
contratante e empresa contratada, objeto do contrato e assinatura 
das partes.  
 
Justificativa: 
A proposta tem como objetivo definir o documento que o Vendedor 
deverá apresentar, considerando informações de cunho 
confidencial. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 

87. ENEL EDITAL 
Edital – Incluir  
14.18. Em caso de ser identificado pelo ONS, Transmissora ou 
Distribuidora, durante o processo de obtenção do Parecer de 
Acesso, algum motivador que impeça a conexão das usinas 

Não aproveitada 
Não é possível 
colocar, de forma 
automática, regra 
prevendo a alteração 
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vendedoras do leilão, mesmo de forma provisória, que, 
consequentemente, impeça sua entrada em operação comercial, a 
data de início de suprimento será postergada de modo a se 
compatibilizar com o cronograma da transmissão que permita o 
escoamento da geração, mantido o prazo de vigência do CCEAR. 
14.18.1 Na ocorrência do disposto na subcláusula 14.18, a data de 
início de suprimento será alterada para 60 (sessenta) dias a contar 
da data de entrada em operação comercial das instalações de 
transmissão ou distribuição. 
 
Justificativa: 
O risco de não se ter a capacidade de escoamento e/ou de 
transformação na conexão em leilões tem sido uma preocupação 
dos investidores e, acreditamos, também para essa Agência, uma 
vez que não é desejável para o Sistema Elétrico Brasileiro que se 
tenha usinas vencedoras de leilões prontas sem possibilidade de 
escoamento de geração. 
 
Por mais que este LEN tenha como premissa a conexão garantida, 
por haver cálculo de margem remanescente previamente, ainda há 
a possibilidade de atrasos na implantação de obras na rede de 
transmissão que sejam essenciais para o escoamento da energia 
da usina.  
 
Então, pelo próprio fato do leilão ter conexão garantida, não é justo 
que o gerador arque com o risco de eventual atraso na transmissão, 
algo que ele não pôde precificar no seu projeto.  
 
Portanto, sugerimos que, caso ocorram atrasos que afetem o 
despacho pleno da usina, a data de início de suprimento deve ser 

na data de 
suprimento, sem 
considerar o caso 
concreto, com suas 
especificidades.  
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deslocada para após a entrada em operação das instalações de 
transmissão necessárias para o escoamento total. 
 

88. 
ENEL, 

ABRAGE, 
CEMIG e 
APINE 

EDITAL 

Edital: 
16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
formalizar ao ONS a solicitação de acesso à Rede Básica em até 
10 (dez) dias contatos da data prevista para publicação da 
outorga de autorização do empreendimento, conforme 
disposto no CRONOGRAMA, ou da data de publicação da 
outorga de autorização, o que ocorrer por último em até 60 
(sessenta) dias contados da adjudicação do Leilão, considerando 
o ponto de conexão definido na habilitação técnica, mediante as 
seguintes condições:  
16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá conter todos 
os estudos definidos nos Procedimentos de Rede; 
16.1.1.2 O ONS deverá disponibilizar o deck com a 
configuração e premissas para elaboração dos estudos 
elétricos no dia subsequente a realização do Leilão. 
16.1.2 O ONS deverá elaborar o respectivo Parecer de Acesso em 
até 60 (sessenta) dias contados da solicitação de acesso à Rede 
Básica feita pela VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO; 
O ONS e a Concessionária de Transmissão deverá encaminhar 
o CUST e o CCT, respectivamente, para assinatura da 
VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO em até 30 
(trinta) dias contados da solicitação de acesso  
16.1.3 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
celebrar com o ONS o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão 
– CUST em até 90 (noventa) dias contados da elaboração do 
respectivo Parecer de Acesso, ou em até 15 (quinze) dias contados 
da publicação da outorga de autorização do empreendimento, o 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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que ocorrer por último; o CUST e o CCT em até 90 (noventa) dias 
contados da solicitação de acesso. 
16.1.4 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
celebrar com a transmissora responsável pelas instalações a 
serem conectadas, com interveniência do ONS, o Contrato de 
Conexão às Instalações de Transmissão – CCT em até 90 
(noventa) dias contados da elaboração do respectivo Parecer de 
Acesso, ou em até 15 (quinze) dias contados da publicação da 
outorga de autorização do empreendimento, o que ocorrer por 
último; 
16.1.4 Em caso de necessidade de alteração de características 
técnicas do empreendimento ou do respectivo sistema de 
transmissão de interesse restrito, desde que o ponto de conexão 
do empreendimento para acesso à Rede Básica não seja alterado, 
mediante solicitação da VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO e apresentação do protocolo de solicitação de alteração da 
outorga à ANEEL, o CUST e o CCT a serem celebrados poderão 
contemplar as novas características técnicas do projeto do 
empreendimento, tal qual atualmente previsto no Despacho ANEEL 
nº 4.309/2014 para fins de emissão do Parecer de Acesso com 
outorga de autorização desatualizada;  
16.1.5 O descumprimento dos prazos estabelecido nos itens 16.1 
e 16.1.3 e 16.1.4, por motivo exclusivamente imputável à 
VENDEDORA, acarretará o cancelamento da solicitação de acesso 
e a perda da reserva de capacidade de transmissão, assim como 
a desconsideração desse empreendimento no cenário de 
referencia utilizado pelo ONS para avaliação de acesso; 
 
16.1.76 Em caso de desistência ou de alteração do ponto de 
conexão do empreendimento para acesso à Rede Básica, após a 
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celebração do CUST e do CCT a VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO continuará responsável, independentemente da 
efetivação do acesso:  
I. pelos custos referentes ao disposto no CUST e no CCT e suas 
respectivas garantias, incluindo as obras associadas ao acesso do 
empreendimento que eventualmente tenham sido implantadas em 
decorrência da celebração desses contratos; e  
II. pelos custos dispostos nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 5º da Resolução 
Normativa nº 666, de 23 de junho de 2015;  
16.1.87 Em caso de alteração do ponto de conexão, os contratos 
CUST e CCT deverão ser rescindidos após a quitação das 
obrigações dos acessantes, sem prejuízo do disposto no item 
16.3.7, e a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
continuará responsável por dar início a novo processo de acesso 
ao sistema de transmissão junto ao ONS, observando os prazos de 
antecedência em relação à entrada em operação comercial do 
empreendimento contidos nos Procedimentos de Rede, e pela 
celebração de novos contratos CUST e CCT no novo ponto de 
conexão;  
16.1.87 Para fins de atendimento por parte do acessante dos 
requisitos técnicos do acesso, consolidados e registrados no 
Parecer de Acesso, deverá constar no CUST e CCT, como 
pendência de responsabilidade da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO, a obtenção das declarações de atendimento 
aos requisitos dos procedimentos de rede – DAPR, observado o 
disposto no Despacho ANEEL nº 4.309/2014, sem as quais não 
será possível a entrada em operação em teste e comercial do 
empreendimento. 
16.2 São de responsabilidade da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO pelas informações fornecidas ao ONS no 
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âmbito da solicitação de acesso, para fins do disposto no item 16.1e 
subitens.  
16.3 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, cuja 
conexão do respectivo empreendimento seja realizada no âmbito 
da Distribuição, deverá observar as condições especificadas nos 
Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 
 
Justificativa: 
A proposta visa adequar os prazos com os estabelecidos no Edital 
do 2º LER 2016, considerando a ampla discussão realizada na 
época, havendo consenso nas condições de acesso do edital entre 
ONS, agentes do setor e a própria ANEEL, e com excelente 
receptividade por parte dos envolvidos à época. Tal proposta 
soluciona todos os obstáculos acima identificados. 
 
Além disto, o tempo médio para adjudicação verificado nos últimos 
leilões realizados é de 3 meses após a data de realização do leilão. 
Sendo assim, o prazo de solicitação de acesso em até 60 dias após 
a adjudicação poderá não ser compatível com o prazo necessário 
para elaboração de estudos e modelos de equipamentos 
necessários para o Parecer de Acesso, uma vez que para garantir 
a qualidade do estudo é necessário a elaboração do projeto básico 
da Subestação, Linha de Transmissão, além de informações 
técnicas de equipamentos a serem adquiridos. 
 
Outro ponto importante é que para dar entrada na solicitação de 
acesso, em caso de alteração das características técnicas, 
conforme Despacho 4.309/2014, é necessário apresentar ao ONS 
cópia do protocolo na ANEEL do pedido de alteração de 
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características técnicas da outorga. Entretanto, isto só é possível 
após a emissão da outorga. 
 
Ainda, o prazo de 60 dias para a emissão do Parecer do Acesso 
pelo ONS pode se mostrar não factível pela necessidade da 
avaliação dos estudos não avaliados durante a NT de Margem de 
Escoamento como de qualidade dentre outros. Pode haver a 
necessidade de complementação de informações e análises 
adicionais, não previstas inicialmente, que podem inviabilizar o 
prazo definido ou até mesmo, criar uma imprevisibilidade no prazo 
de emissão do Parecer de Acesso. 
 
Por fim, tendo em consideração que será um leilão por margem de 
escoamento, entendemos ser possível a assinatura do CUST/CCT 
de maneira similar ao que estava proposta no edital do 2º 
LER/2016, independente da emissão do Parecer de Acesso, 
considerando que o  
gerador assumirá os riscos. As condições de capacidade do 
sistema já terão sido avaliadas pelo ONS e o vencedor já terá a sua 
reserva de capacidade de transmissão, o que já viabilizaria a 
assinatura dos contratos de transmissão. 
 
Diante do exposto, a proposta aqui apresentada pela EGP, em 
consonância com o edital do 2ºLER/2016, soluciona todos os 
impasses identificados, visto que, somente após a publicação da 
outorga de autorização, gerador poderá solicitar o acesso à Rede 
Básica e, se for caso, solicitar as alterações de características 
técnicas. Nesse sentido o processo de acesso, após a celebração 
prévia do CUST e CCT, poderá seguir o seu curso normal, com as 
avaliações por parte do ONS. 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

135 

 

89. ENEL ANEXOS 

ANEXOS – INCLUIR 
Inclusão de novo Anexo ao Edital contendo formulário de 
compartilhamento do sistema de interesse restrito para usinas 
eólicas de um mesmo complexo.  
 
Justificativa: 
A Portaria nº 101 de 22 de março de 2016, introduziu na 
metodologia de cálculo das garantias físicas das usinas não 
despachadas centralizadamente a figura do Ponto de Medição 
Individual – PMI. Com este novo conceito, a garantia física das 
usinas eólicas deixou de ser calculada no Ponto de Conexão e 
passou a ser calculada no PMI que corresponde ao primeiro ponto 
do sistema de interesse restrito onde é possível identificar 
individualmente a geração e o consumo de uma usina. Esta nova 
metodologia de cálculo tem o condão de reduzir os prazos dos 
processos de alteração de características técnicas, haja vista que 
pedidos de compartilhamento e outras alterações nas instalações 
de transmissão de interesse restrito só ensejarão recálculo de 
garantia física em casos muito específicos.  
Sabe-se que grande parte dos processos pós-leilão de alteração 
de características técnicas tem como origem a necessidade de 
declarar o compartilhamento do sistema de transmissão dos 
parques vencedores do leilão e que para o empreendedor é difícil 
realizar tal indicação antes do certame, por não deter o controle dos 
parques que terão êxito no leilão. Atualmente, a solicitação para 
compartilhamento de instalações pelos parques eólicos só pode ser 
iniciada após a emissão da outorga dos parques vencedores do 
leilão, o que torna todo o processo de outorga ainda mais 
trabalhoso, visto que os empreendedores já teriam condições de 

Não aproveitada 

O ponto de acesso a 
ser colocado na 
outorga será aquele 
entregue na EPE 
para fins de 
habilitação técnica. 
 
Não é possível que a 
outorga contenha 
elementos 
dissonantes entre o 
que foi cadastrado 
na EPE e a 
respectiva outorga. 
 
Esse 
compartilhamento 
pode ser feito ao se 
pedir o acesso, a se 
verificar a viabilidade 
pelo ONS. 
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fornecer informações mais precisas e suas outorgas poderiam ser 
emitidas definitivamente já na primeira vez. 
Face aos avanços obtidos e visando maior celeridade com 
soluções simples, mas com enorme impacto sobre o processo de 
outorga dos vencedores do leilão, a ABEEólica, ABSOLAR, EDP e 
ENEL sugere que seja feita adequação ao edital com a inclusão de 
um nova anexo para que haja a previsão de que junto a 
documentação que deverá ser entregue para habilitação da 
vendedora no leilão, as vendedoras deverão entregar o novo anexo 
proposto contendo a indicação dos parques eólicos com os quais 
compartilharão o sistema de transmissão. 
 

90. APINE e 
ENEL CCEAR 

Incluir  
2.3 Caso o COMPRADOR não assine o CCEAR e/ou CCG no 
prazo determinado no CRONOGRAMA, o VENDEDOR tem a 
prerrogativa de cancelar a venda da ENERGIA CONTRATADA, 
que é objeto do CCEAR.   
 
Justificativa: 
Nos últimos anos, há diversos casos de distribuidoras, 
notadamente aquelas com dificuldades financeiras, que se 
recusam a assinar seus CCEARs.  
Os geradores e as associações das quais participam vêm 
comunicando a ANEEL sobre este tipo de ocorrência, porém não 
há dispositivo claro na regulação que, nestes casos, permita ao 
gerador ter a opção de romper com a obrigação de entrega de 
energia vendida no leilão para distribuidoras que não assinem o 
CCEAR. Portanto, sugere-se que seja incluída uma cláusula no 
CCG que conceda este direito aos geradores. 
 

Não aproveitada 

A Lei 10.848/2004 
expressamente 
define que as 
concessionárias, as 
permissionárias e as 
autorizadas de 
serviço público de 
distribuição de 
energia elétrica do 
Sistema Interligado 
Nacional – SIN 
deverão garantir o 
atendimento à 
totalidade de seu 
mercado, mediante 
contratação 
regulada, por meio 
de licitação e que as 
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distribuidoras são 
obrigadas a oferecer 
garantias. 
Portanto, não parece 
ser conveniente e 
oportuno que um 
Contrato possa ser 
rescindido sem que 
haja a manifestação 
da ANEEL. 

91. ENEL CCEAR 

Texto Aneel: 
CCEAR: 
 
Texto Sugerido: 
CCEAR:  
7.11.X As PARTES concordam que, estando a(s) USINA(S) 
APTA(s) a entrar em operação comercial a partir da data de início 
do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA, sendo 
impossibilitadas de iniciar a operação comercial por motivo 
exclusivo de atraso da Transmissora, o Agente fará jus a 
recebimento de 90% da parcela da Receita que teria direito ao 
comercializar sua energia.  
 
Justificativa: 
A proposta considera o tratamento isonômico que as transmissoras 
recebem, conforme Resolução Normativa nº 454/2011, onde a 
mesma ao comprovar pendências para entrada em operação 
comercial por motivos relacionados a terceiros, tem a garantia de 
recebimento de 90% do valor da Receita Anual Permitida – RAP.  

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária à Portaria 
de diretrizes: “Art. 12. 
Nos Leilões de 
Energia Nova, de 
2017, de que trata 
esta Portaria, não se 
aplica o disposto no 
art. 9º da Portaria 
MME nº 514, de 
2011, mantido o 
disposto no seu art. 
7º, mesmo nos casos 
de indisponibilidade, 
na data de início de 
suprimento 
contratual de energia 
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 elétrica, das 
instalações de uso 
do âmbito de 
transmissão, 
necessárias para o 
escoamento da 
energia produzida 
por empreendimento 
de geração apto a 
entrar em operação 
comercial.” 

92. Eletronorte EDITAL 

ALTERAÇÃO 
11.9.1.1 Não ter sofrido, no mesmo período, 3 (três) ou mais 
penalidades relacionadas a atraso na implantação de 
empreendimento(s) de geração, já transitadas em julgado na esfera 
administrativa, ressalvados os casos submetidos à apreciação 
judicial, com concessão de efeito suspensivo. 
 
Justificativa: 
A alteração ora proposta visa à adoção de critério de razoabilidade 
para o quantitativo de penalidades referentes ao segmento de 
geração. 
Tal medida justifica-se tendo em vista a complexidade para a 
implantação de empreendimentos de geração. Fato relevante é que 
o atraso na ampliação de um empreendimento pode ser 
considerado para  penalização. Portanto, 1 (um) Auto de Infração 
“transitado em julgado administrativamente”, conforme a redação 
original do item apresentado pela ANEEL, impediria a participação 
do agente no Leilão, independentemente de ser um novo 
empreendimento ou uma ampliação.  

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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Ademais, válido esclarecer que todos os litígios, sejam 
administrativos ou de interesse exclusivamente privado, são 
resolvidos definitivamente pelo Poder Judiciário, único capaz de 
emitir decisões com força de coisa julgada. 
Sobre o tema, vem à baila o percuciente magistério de José dos 
Santos Carvalho Filho, que ao comentar acerca da “Coisa Julgada 
Administrativa”, assim expôs (in Manual de Direito Administrativo – 
13ª Ed. p.749/750): 
“O instituto da coisa julgada é estudado na teoria geral do processo, 
indicando uma decisão judicial que não mais pode ser alterada. 
Nas palavras de FREDERICO MARQUES, ‘é a imutabilidade que 
adquire a prestação jurisdicional do Estado, quando entregue 
definitivamente.’ 
No Direito Administrativo, a doutrina tem feito referência à coisa 
julgada administrativa, tomando por empréstimo o instituto em 
virtude de alguns fatores de semelhança. Mas a semelhança está 
longe de significar a igualdade entre essas figuras. 
Primeiramente, é preciso levar em conta que a verdadeira coisa 
julgada é própria da função jurisdicional do Estado, função essa 
que tem o objetivo de autorizar que o juiz aplique a lei no caso 
concreto. 
Ocorre que o sistema brasileiro de controle, comoveremos mais 
detalhadamente adiante, só admite o exercício da função 
jurisdicional para os órgãos do Judiciário, ou excepcionalmente 
para o Legislativo, neste caso quando a Constituição o autoriza. A 
Administração Pública não exerce a função jurisdicional. Desse 
modo, embora possam ser semelhantes decisões proferidas no 
Judiciário e na Administração, elas não se confundem: enquanto 
as decisões judiciais podem vir a qualificar-se com o caráter da 
definitividade absoluta, as decisões administrativas sempre estarão 
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desprovidas desse aspecto. A definitividade da função juridicional 
é absoluta, porque nenhum outro recurso existe para desfazê-la; a 
definitividade da decisão administrativa, quando ocorre, é relativa, 
porque pode muito bem ser desfeita e reformada por decisão de 
outra esfera de Poder – a judicial.” (grifos originais) 
Desta forma, inserir no edital cláusula de inabilitação técnica por 
haver “trânsito em julgado”, na esfera administrativa, que significa 
irretratabilidade da decisão pela Administração, não coaduna com 
o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o sistema de controle 
de legalidade adotado no Brasil foi o de Jurisdição Una, também 
chamado de sistema inglês. 
E, justamente, pelo fato da decisão administrativa não fazer coisa 
julgada, pois o administrado sempre terá a opção de recorrer ao 
Poder Judiciário para obter a decisão definitiva, seria prudente 
incluir esta ressalva na cláusula editalícia. 
 

93. Renova 
Energia S.A. Edital  

11.9 Documentos de qualificação técnica: 
11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando: 
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a revogação de 
outorga pela ANEEL por atraso na  
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa. 
11.9.2 Serão desconsideradas do histórico mencionado no item 
11.9.1: 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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11.9.2.1 Penalidades de revogação de outorga aplicada  a  SPEs  
que  a  VENDEDORA  tenha adquirido nos últimos 36 meses 
anteriores a data de publicação deste edital. 
11.9.2.2 Revogação de outorga a pedido do empreendedor 
11.9.3 Caso a VENDEDORA tenha formalizado, junto a ANEEL, 
alteração de controle societário nos últimos 36 meses anteriores a 
data de publicação deste edital, o histórico de que trata o item  
11.9.1 será aplicado apenas ao grupo econômico do novo 
controlador. Eventuais penalidades sofridas pela vendedora, antes 
da alteração     de     controle     societário,   serão desconsideradas 
do histórico.                               
 
Justificativas: 
A resolução normativa 63/2014  já  dispões  sobre todos os 
mecanismos que o regulador pode utilizar para aplicar penalidades 
aos empreendedores. Esta nova exigência incluída no edital impõe 
uma nova penalidade a empreendedores que já cumpriram  
suas obrigações junto a ANEEL. Além disso a exigência: 
1) Prejudica as empresas que estão em fase de reestruturação 
para atender suas obrigações e pode impedir que as penalidades 
sejam solucionadas 
2) Traz nova insegurança regulatória ao setor ao alterar as regras 
de participação em leilões 
3) Limita a competição no leilão ao impedir que empresas que já 
estão aptas a contratar novamente participem dos leilões  
4) Prejudica empreendedores que assumiram o controle acionário 
de empresas que tiveram problemas no passado 
 
Sugerimos que a restrição só seja aplicada a empresas que 
receberam penalidade de revogação de autorização/outorga, 
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excetuando-se casos de cancelamento solicitado pelo próprio 
agente, pois apenas atraso de cronograma não necessariamente 
indica que o empreendedor causou prejuízos relevantes ao setor e 
não conseguirá finalizar os projetos. Os casos de atraso já 
possuem regulamentação    específica    que    determina    as 
penalidades. 
 É importantíssimo, caso o item permaneça, o Edital prever que 
essa restrição não irá abranger situações em que a VENDEDORA 
ou seu grupo econômico  adquiriu projeto(s) em atraso ou assumiu 
o controle acionário de empresas que possuem penalidade  por 
atraso. É evidente que o Regulador não pretende penalizar os 
empreendedores que adquiriram projetos em dificuldades e 
possuem total capacidade técnica e financeira de concluir os 
projetos e contratar novamente. 
 

94. 
Atlas Energia 
Renovável do 

Brasil S.A. 
EDITAL 

11.9 Documentos de qualificação técnica:  
11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando:  
 
11.9.1.1 Não apresentar tempo médio de atraso de início de 
operação comercial do marco de outorga de autorização de 
empreendimento(s) de geração superior a 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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11.9.1.1.1 Na análise do histórico pela ANEEL não serão 
consideradas a(s) SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
(SPE) detentoras de empreendimento(s) de geração em atraso 
adquiridas pela VENDEDORA.  
 
Justificativa: 
Segundo a regra sugerida, será avaliado o histórico do 
empreendedor nos últimos 36 meses, que não poderá apresentar 
penalidade por atraso já transitada em julgado.  
 
Primeiramente, recomendamos a aplicação da barreira a 
habilitação do leilão nos casos em que a VENDEDORA apresenta 
reiterada conduta de violação e descumprimento do cronograma de 
implantação do conjunto de todas as suas usinas para não 
penalizar indevidamente o empreendedor que foi diligente na 
implantação de suas usinas, mas que devido a um desvio de 
cronograma pontual que levou a penalização do empreendimento 
pela ANEEL - que poderia ser causado por problemas com atraso 
de fornecedor não sujeito a excludente de responsabilidade – o 
impediria de ser habilitado na licitação. Nesse sentido, também 
consideramos ser mais consistente impedir a habilitação de 
empreendedor cujas usinas apresentam atraso médio superior a 
365 dias em relação a sua data de operação comercial, prazo este 
alinhado com o estabelecido como hipótese de resolução dos 
CCEARs. 
 
Ademais, é importantíssimo o Edital prever que essa restrição não 
irá abranger situações em que a VENDEDORA e/ou qualquer 
empresa de seu grupo econômico adquiriu empreendimento(s) em 
atraso e, com esta aquisição, viabilizou a conclusão desta(s) 
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usina(s). É evidente que o Regulador não pretende penalizar os 
empreendedores que adquiriram projetos em dificuldades e o 
viabilizaram, devendo a penalização ser imposta ao antigo detentor 
do empreendimento.  
 
O referido entendimento ficou claro no julgamento na Reunião de 
Diretoria da ANEEL de 24/10/2017, conforme consta no processo 
n. 48500.004387/2014-72, que tratou da análise dos Termos de 
Intimação nº 1.049/2017 a 1.070/2017, lavrados pela SFG, em 
desfavor do Complexo Eólica Umburanas, da Renova Energia. Na 
decisão do colegiado, entre outras providências, ficou definido que 
a entrada de novo acionista controlador na Renova Holding não 
afetaria sua capacidade de participar de licitações e, ainda, que 
caso as SPEs detentoras das usinas eólicas fossem transferidas a 
terceiro, a penalidade de execução da garantia de fiel cumprimento 
seria sobrestrada, dando claro sinal que a aplicação das 
penalidades deve ser imputada a antiga controladora, que agiu de 
forma não diligente. Logo, não deve ser impactado o grupo 
econômico e subsidiárias que pretendem adquirir parcela de 
participação na holding ou comprar estes projetos em atraso. 
Trechos da referida decisão, constante no Despacho n. 
3.572/2017, seguem abaixo:  
 

(vii) suspender temporariamente a Renova Energia S.A. do 
direito de contratar ou participar de licitações promovidas 
pela ANEEL pelo prazo não cumulativo de 1 ano, por 
descumprimento de obrigações relacionadas às Centrais 
Eólicas Umburanas 4, 7, 12 e 14, penalidade que será 
afastada na hipótese de transferência da Renova 
Energia S.A. para um novo controlador;  
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(...) 
(ix) sobrestar a execução das penalidades e Garantias de 
Fiel Cumprimento referentes às Centrais Eólicas 
Umburanas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23 e 25 e, caso o plano de transferência se 
concretizar, autorizar a SCG a proceder ao 
arquivamento dos respectivos processos. (Grifo nosso) 

 

95. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

GERAL 

4.2.10.1. O ressarcimento das despesas para a realização do 
LEILÃO ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Aviso 
de Homologação e Adjudicação, COMUNICADO RELEVANTE 
com o custo do LEILÃO, com prazo de vencimento mínimo de 15 
(quinze) dias úteis após a emissão da respectiva cobrança, a ser 
emitida pela CCEE. 
 
Justificativa: 
Adequação para compatibilizar com os últimos Editais (Exemplo: 
A-5 e LER de 2016; A-1 de 2017). 
 

Aproveitada 

 

96. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

8.4.1. Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
efetuado em uma conta exclusiva para custódia da garantia do 
certame de garantias financeiras de leilão, não sendo permitida a 
utilização da conta do Mercado de Curto Prazo para esta finalidade. 
A conta deverá ser aberta junto ao AGENTE CUSTODIANTE 
determinado pela CCEE. 
 
 
Justificativa: 
Sugere-se a alteração da especificação de abertura de uma conta 
para o certame, considerando-se que caso o agente já tenha 

Aproveitada 
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efetuado a abertura da referida conta para leilões passados, não 
haverá necessidade de abertura de uma nova conta. 
 

97. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

Inclusão de itens: 
4.2.10.1.3. Será incluído no ressarcimento a que se refere o item 
4.2.10.1 o custo incorrido pela CCEE na operacionalização do 2º 
Leilão de Energia de Reserva de 2016, devidamente corrigido pela 
rentabilidade acumulada da CONER - Conta de Energia de 
Reserva (Fundo Bradesco FI RF Referenciado DI Premium), caso 
ainda se encontre pendente. 
4.2.10.1.3.1. A CONER deverá, até 31/12/2017, antecipar para a 
CCEE o valor de ressarcimento, corrigido pelo mesmo índice do 
item anterior, até a data do ressarcimento. 
4.2.10.1.3.2. A CCEE deverá repassar, imediatamente, o valor 
pago pelos VENDEDORES a título de ressarcimento do 2º LER de 
2016, igualmente corrigido pelo índice em questão, até a data da 
devolução à CONER. 
 
Justificativa: 
 
Conforme exposto por ocasião da Audiência Pública nº 57/2017, a 
CCEE entende que o custo incorrido na operacionalização do 2º 
LER/16 deve ser ressarcido na primeira oportunidade, ou seja, no 
primeiro leilão que se concretizar. 
 
Importante destacar que a alocação do custo com a 
operacionalização de leilões sobre os associados da CCEE é 
inadequada, pois trata-se de atividade não associativa – conforme 
já exposto na carta CT-CCEE-1211/2017. 
 

Aproveitada 
Parcialmente 

Será colocada a 
previsão de 
ressarcimento, nos 
termos da decisão da 
Diretoria na RPO de 
07/11/2017. 
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Em razão do impacto contábil dessa alocação indevida (R$ 
365.664,15, a ser atualizado pela rentabilidade acumulada da 
CONER, no caso do 2º LER/16), seu ressarcimento deve ocorrer 
ainda no exercício de 2017, de modo que se propõe a antecipação 
pela CONER, com a devolução pela CCEE com a menor brevidade 
possível. 
 

98. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

Texto Aneel: 
 
8.5.2. Seguro-Garantia, desde que as apólices possuam 
certificação digital. Nesse caso, fica dispensado o 
encaminhamento dos documentos especificados no item 8.4.4.1.
  
Texto Sugerido: 
8.5.2. Seguro-Garantia, desde que as apólices possuam 
certificação digital. 
 
Justificativa: 
Mesmo com o certificado digital, a documentação solicitada no item 
8.4.4.1 é necessária para verificação dos poderes do(s) 
responsável(is) da seguradora. 
 

Aproveitada 

 

99. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

8.9 Para as VENDEDORAS, a Garantia de Proposta deverá ter 
a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE 
como beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar 
até 16/05/2018 dias, contados da data de INSCRIÇÃO no 
LEILÃO, conforme CRONOGRAMA publicado no SITE DA 
ANEEL, devendo ser mantida nas condições definidas neste Edital 
e ser prorrogável por mais 60 (sessenta) 90 (noventa) dias. 
 

Não aproveitada 

A extensão da 
prorrogação não é 
necessária em vista 
da estimativa do 
aporte da garantia de 
fiel cumprimento 
ocorrer antes, 
diferentemente dos 
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Justificativa: 
Sugere-se a alteração do prazo de prorrogação da Garantia de 
Proposta do VENDEDOR para 90 dias, com o intuito de 
padronização de prazo ao definido para o COMPRADOR, 
conforme item 8.10 deste Edital. 
 

casos das 
Compradoras, que 
não aportam garantia 
de fiel cumprimento. 

100. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

8.12.3 A partir do quinto dia útil após o aporte da Garantia de Fiel 
Cumprimento, às VENDEDORAS que negociarem energia no 
LEILÃO, mediante autorização expressa da ANEEL e do atesto 
de cumprimento de entrega dos documentos exigidos no item 14.2, 
quando cabível; 
 
Justificativa: 
Sugere-se a inclusão em razão do processo de liberação de 
Garantia de Proposta ser efetuado pela CCEE apenas após 
validação da documentação de aporte de garantias de fiel 
cumprimento e, consecutivamente, autorização da SEL/ANEEL 
 

Não aproveitada 

A proposta colocada 
cria somente uma 
burocracia a mais. 
Isso já é feito 
atualmente, a partir 
de comunicação 
eletrônica com a 
CCEE. 

101. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

Inclusão de item: 
 
8.18 Ocorrendo processo de incorporação de distribuidoras, no 
caso de existência de pendências de assinatura tanto de 
CCEAR quanto de CCG, e consecutivamente a existência de 
Garantia de Proposta ainda retida, o COMPRADOR-Incorporador 
deverá adequar suas garantias para que as mesmas reflitam as 
novas quantidades de CCEAR/CCG. 

 
Justificativa: 
Sugestão realizada levando em conta as recentes 
incorporações de distribuidoras (exemplo: Grupos Energisa e 

Não aproveitada 

A situação descrita 
não é usual e 
ocorrendo novos 
casos desses há 
instrumentos que 
podem ser utilizados 
para que a garantia 
de proposta seja 
adequada. 
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CPFL em trâmite), ocorrendo alteração das contrapartes nos 
respectivos CCEARs e CCGs. Para que seja possível uma gestão 
efetiva   das   garantias   de   propostas,  o COMPRADOR  
relacionado à incorporação deverá efetuar a consolidação e 
adequação de sua garantia de proposta. 
 

102. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

Inclusão de itens: 
10.4.9. Conforme a Portaria MME nº 293/2017, o percentual 
mínimo de energia hidrelétrica a ser destinada ao ACR deverá ser 
de 30% (trinta por cento), para PCH, UHE ou CGH com potência 
instalada inferior ou igual a 50 MW, projetos de ampliação de 
PCH, UHE ou CGH existentes, ou aqueles de que trata o art. 2º, 
§ 7º-A, da Lei nº 10.848/2004. 
10.4.10. Conforme a Portaria MME nº 293/2017, a oferta 
mínima de energia elétrica a ser destinada ao ACR será igual 
a 30% (trinta por cento) da energia habilitada do empreendimento 
para os produtos disponibilidade de energia elétrica. 

O percentual de energia elétrica a ser destinado ao ACR deverá 
ser ajustado proporcionalmente, caso o montante total do contrato 
venha a ser reduzido. 
 
Justificativa: 
Adequação em relação à PRT MME 293/17, art. 6º, §§ 8º e 9º, 
quanto às informações de limite inferior de comprometimento 
das usinas frente a sua energia habilitada, com a sugestão de 
inclusão de CGH para fins de isonomia entre os diferentes tipos 
de hidrelétricas. 

 
Ainda, esse percentual de comprometimento (destinação ao 
ACR) deve ser proporcionalmente reduzido, caso o montante 

Aproveitada 
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total do contrato venha a ser reduzido (por exemplo, em 
função de MSCD ou Resolução Normativa nº 711/16). 

 
A CCEE sugere, por fim, que este percentual de 
comprometimento mínimo esteja também refletido nos 
respectivos CCEARs (em seus Anexos e Quadros Resumo), de 
modo a evitar questionamentos quanto à comercialização da 
energia do empreendimento nos dois ambientes de contratação. 
 

103. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.1. [...]QUADRO, coluna “EMPREENDIMENTO”, 3ª e 
4ª linhas: 
Empreendimentos com outorga “Não operando 
e que não possua Garantia de Fiel Cumprimento já aportada na 
ANEEL ou CCEE.” 
---------------------- 

Empreendimento com outorga “Não operando e que possua 
Garantia de Fiel Cumprimento já aportada na ANEEL ou CCEE.” 
 
Justificativa: 
Sugere-se a alteração no item 13.1, para inclusão da CCEE, 
considerando-se que a CCEE é beneficiária das garantias desde o 
13º Leilão de Energia Nova (Edital nº 007/2011). 
 

Aproveitada 

 

104. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.1. [...] 
 
QUADRO, coluna “GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO”, 4ª 
linha: 

 
NÃO. Contudo a garantia já aportada na ANEEL ou CCEE deverá 
ser adequada ou substituída, de forma a também vincular-se ao 

Aproveitada 
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objeto e às condições do presente LEILÃO e, ser for o caso, 
complementada em seu valor. 
 
Justificativa: 
Idem ao anterior. Sugere-se a alteração no item 13.1, para 
inclusão da CCEE, considerando-se que a CCEE é beneficiária das 
garantias a partir do 13º Leilão de Energia Nova (Edital nº 
007/2011). 
 

105. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.2.3 Para SOL: 
 
QUADRO, 1ª coluna, 2ª linha: 

 
Início da montagem das   obras   civis   das estruturas 
dos painéis fotovoltaicos – 60% 
 
Justificativa: 
Sugere-se   uniformização   com   o   item 13.5.5.3 deste edital, 
de liberação de garantia de fiel cumprimento para fonte solar 
fotovoltaica 

 

Aproveitada 

 

106. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.2.4 Para UHE, CGH e PCH. 
QUADRO, 1ª coluna, 3ª e 4ª linhas: 

Início da montagem eletromecânica operação comercial da 1ª 
unidade geradora – 60% 
Início  da  operação  em  teste  da  1ª  unidade geradora – 40% 
[excluir 4ª linha] 
 
Justificativa: 

Não aproveitada 

A fixação desses 
marcos foi 
consensada entre 
diversas áreas da 
Aneel, devendo a 
revisão desses 
marcos ocorrer 
quanto da revisão 
dos modelos de 
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Sugere-se inclusão de CGH e a uniformização da liberação de 
garantia de fiel cumprimento com o item 13.5.5.1 deste edital, para 
hidrelétricas. 
 

Edital, em curso no 
momento. 

107. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.5 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a CCEE como 
beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar por até 180 
(cento e oitenta) dias após o início da operação comercial da última 
unidade geradora do empreendimento, devendo ser mantida nas 
condições definidas neste Edital. 
 
Justificativa: 
Sugere-se a retirada da preposição “até” do texto original, para não 
haver dúvidas na aproveitadação da garantia de fiel cumprimento 
pelo agente custodiante. 
 

Aproveitada 

 

108. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

EDITAL 

13.5.5.1 Para Fonte Hidrelétrica (UHE, CGH e PCH): 
 
Justificativa: 
Sugere-se inclusão de CGH. 
 

Aproveitada 

 

109. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 
DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o 
VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua 
intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, 
permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até que o 
novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao 
CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do 
BANCO GESTOR substituído, ou até o término do prazo de 120 
(cento e vinte) dias, o que ocorrer antes. 
----------------------- 

Não aproveitada 

Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

153 

Inclusão de Cláusula:  
6.5. Caso seja constatado descumprimento de obrigação do 
COMPRADOR ou VENDEDOR, a parte adimplente poderá 
acionar a resolução do CCEAR estipulada na sua cláusula 10.2. 

 
 
Justificativa: 
Esclarecer expressamente o limite de responsabilidade do BANCO 
GESTOR, especialmente no caso de descumprimento da Cláusula 
7.6 c/c 6.2.iii pelo COMPRADOR (em linha com a carta CT- CCEE-
0976/2017). 
 

110. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

CCEAR 

 [Biomassa com CVU] 
4.5.1. A declaração dos montantes mensais de inflexibilidade da 
USINA de que trata a subcláusula 4.5 deverá ser apresentada 
até o mês de dezembro do ano anterior ao ano de referência, 
sendo vedada a alteração desses valores após esse prazo. 
----------------------- 
Inclusão de Cláusula: 
4.5.3. A declaração da SAZONALIZAÇÃO da 
INFLEXIBILIDADE CONTRATUAL poderá ser 

alterada, exclusivamente, no caso de alteração do cronograma de 
indisponibilidades, nos termos da subcláusula 4.7.3, para evitar 
a coincidência de datas. 
 
Justificativa: 
Caso ocorra a hipótese prevista na subcláusula 4.7.3, a CCEE 
entende que deve ser permitida a alteração da sazonalização da 
inflexibilidade contratual, promovendo sua harmonização com a 
indisponibilidade da usina – eventualmente originada por motivo 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
considerando as 
diretrizes 
estabelecidas sobre 
o tema. 
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alheio à vontade do VENDEDOR, motivo pelo qual sua 
operação não deve ser prejudicada. 

 
Ao mesmo tempo, é essencial que o tratamento inserido neste 
contrato seja replicado nas Regras de Comercialização, 
abrangendo todos os outros casos em que essa situação possa 
ocorrer – nesse sentido, a CCEE considera adequado este 
tratamento ser reproduzido nas Regras de Comercialização – 
versão 2018. 
 

111. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

CCEAR 

 [Eólica/Solar] 
6.3.1. O PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO da(s) 
USINA(S) com o CONTRATO será alterado em razão de: 
(i) publicação  de  novo  valor  da  GARANTIA FÍSICA da(s) 
USINA(S) em ato específico; e/ou 
(ii) verificação  de  atendimento  do  montante anual definido no 
QUADRO RESUMO; e/ou 
(iii) em caso de redução de montantes, conforme regulamento 
específico. 

 
Justificativa: 
Adequação para o caso de redução de montante contratual, 
decorrente das Resoluções Normativas nº 711/16 e 693/15. 
 

Aproveitada 

 

112. 

Câmara de 
Comercializa

ção de 
Energia 

Elétrica - 
CCEE 

CCEAR 

Texto Aneel: 
[Todos] 

X.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula X.1.1 
será atualizado mensalmente pelo IPCA. 
 
Texto Sugerido: 

Aproveitada 
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X.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 
X.1.1 será atualizado mensalmente pelo pela variação acumulada 
positiva do IPCA. 

Caso seja necessário atualizar o valor em período superior a um 
mês, deverá utilizada a variação acumulada positiva do IPCA. 
 
Justificativa: 
O objetivo é excluir efeito de variação negativa mensal do IPCA 
sobre o principal devido, bem como deixar claro que, sendo 
necessária atualização em período maior, apenas o total 
acumulado é que não poderá ser negativo. 
 

113. APINE EDITAL 

1.1.1. A energia elétrica negociada por empreendimentos de 
geração que tenham como fontes eólica, solar fotovoltaica e 
termelétrica a biomassa será objeto de Contrato de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), 
diferenciado por fonte, na modalidade “disponibilidade de energia”, 
com prazo de suprimento de 20 (vinte) anos para fonte eólica e 25 
(vinte e cinco anos) para fonte solar, nos termos do 
detalhamento constante da Seção 15 – DAS CONDIÇÕES PARA 
ASSINATURA DOS CCEAR. 
 
 
Justificativa: 
Extensão do prazo de vigência do contrato para 25 anos, dado que 
os sistemas fotovoltaicos atualmente são construídos com 
equipamentos que possuem uma expectativa de vida útil 
operacional superior a 25 anos. Os módulos fotovoltaicos, principal 
componente de uma usina solar fotovoltaica, possuem ao menos 
25-30 anos de garantia do fabricante. Desse modo, recomendamos 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária ao disposto 
na Portaria de 
diretrizes:  
“Art. 6º  
[...] 
  § 2º No Leilão de 
Energia Nova “A-4”, 
de 2017, serão 
negociados os 
seguintes CCEAR: 
[...] 
II - na modalidade 
por disponibilidade 
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uma adequação da duração dos contratos de energia elétrica da 
fonte solar fotovoltaica dos atuais 20 anos para 25 anos, 
aproveitando ao máximo a expectativa de vida útil dos 
equipamentos instalados nos projetos e garantindo uma maior 
competitividade para fonte. Este ajuste de prazo também é 
importante para que o BNDES possa estender prazos de 
amortização do financiamento de usinas solares fotovoltaicas, 
resultando em um ganho de competitividade para a fonte, 
reduzindo o preço médio da energia solar. 
 

de energia elétrica, 
com prazo de 
suprimento de vinte 
anos, diferenciados 
por fontes, para 
empreendimentos de 
geração a partir de 
fonte biomassa, 
eólica e solar 
fotovoltaica.” 

114. APINE CCEAR 

Texto Aneel: 
NÃO HÁ 
 
Texto Sugerido: 
CCEAR: 
7.9. O atraso da entrada em operação das instalações de 
transmissão e/ou distribuição necessárias para o escoamento da 
energia a ser produzida pela(s) USINA(S), que não estejam sob 
responsabilidade do VENDEDOR, não exime o VENDEDOR das 
obrigações estabelecidas no CONTRATO.  
As PARTES concordam que, estando a(s) USINA(S) APTA(s) a 
entrar em operação comercial a partir da data de início do 
suprimento, o atraso da entrada em operação das instalações 
para acesso ao sistema de transmissão, que não estejam sob 
responsabilidade do VENDEDOR, necessárias para o 
escoamento da ENERGIA a ser produzida pela(s) USINA(S): 
(i) isenta o VENDEDOR dos ressarcimentos previstos na 
Cláusula 10 do CONTRATO. 
(ii) posterga, automaticamente, as datas do cronograma e do 
CCEAR que deverão ser alterados de modo a compatibilizar as 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Possibilidade 
explicitamente 
contrária à Portaria 
de diretrizes: “Art. 12. 
Nos Leilões de 
Energia Nova, de 
2017, de que trata 
esta Portaria, não se 
aplica o disposto no 
art. 9º da Portaria 
MME nº 514, de 
2011, mantido o 
disposto no seu art. 
7º, mesmo nos casos 
de indisponibilidade, 
na data de início de 
suprimento 
contratual de energia 
elétrica, das 
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datas de operação comercial da usina e da 
transmissão/distribuição, sendo a data de início de operação 
comercial da USINA em até 60 (sessenta) dias a contar da data 
de entrada em operação comercial das instalações de 
transmissão ou distribuição, mantido o prazo original de 
suprimento do CCEAR. 
 
Justificativa: 
A partir de 2013, nos leilões de geração, os atrasos na construção 
das linhas de transmissão passaram a ser risco direto do gerador.  
 
A preocupação em mitigar o risco do consumidor é conhecida, 
porém entendemos que para leilões de margem é necessário que 
o sistema já esteja preparado para receber os parques que serão 
futuramente contratados no leilão em questão. 
 
Portanto, não devem ser ônus do investidor os custos praticados 
nem os possíveis atrasos e problemas apresentados pela 
transmissão. 
 
Dessa maneira, solicitamos que ao ser reconhecida como apta a 
usina seja isenta de ressarcimentos devido a atrasos na 
transmissão e que, nestes casos, a entrada em operação da usina 
seja automaticamente alterada. 
 

instalações de uso 
do âmbito de 
transmissão, 
necessárias para o 
escoamento da 
energia produzida 
por empreendimento 
de geração apto a 
entrar em operação 
comercial.” 

115. 
Eólica 

Tecnologia 
Ltda. 

EDITAL 

2.3.1.2.7 No caso de empreendimentos eólicos, solares 
fotovoltaicos ou termelétricos, a composição do consórcio deverá 
contar entre seus consorciados, o(s) titular(es) da autorização, 
caso seja outorgado, ou do Despacho de Requerimento da 
Outorga.  

Não aproveitada 

Em caso de 
participação de usina 
com outorga, o(s) 
outorgado(s) 
deve(m) 
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2.3.1.2.7.1 No caso de empreendimento com outorga e sem 
contrato, não será necessária alteração da autorização para 
participação no Leilão, desde que ao menos um titular da outorga 
integre o atual consórcio inscrito no Leilão e os demais anuam com 
a participação. Não obstante, caso sagre-se vencedor, será 
necessária a alteração da outorga para inclusão dos novos 
integrantes do consórcio ou, caso a nova consorciada seja 
estrangeira, para transferência para SPE.  
 
Justificativa: 
Confirmar entendimento extraído da cláusula 2.3.1.2.7 quanto à 
possibilidade de eventual consórcio, constituído de duas ou mais 
empresas brasileiras, sendo estas titulares de outorga para 
implantação de empreendimento de geração de energia, poder 
participar no Leilão com novo integrante (empresa brasileira ou 
estrangeira) sem que seja necessária alteração prévia de sua 
outorga e, adicionalmente, esclarecer qual deverá ser o 
procedimento para inclusão de novo consorciado na outorga ou 
transferência para SPE.  
 

necessariamente 
participar como 
proponente(s). 

116. 
Eólica 

Tecnologia 
Ltda. 

EDITAL 

11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no § 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando:  
11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa.  

Não aproveitada 

Não há necessidade 
de se colocar isso, 
afinal a participação 
de usina no MCSD 
não tem caráter 
punitivo. 
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11.9.1.2 A participação e negociação pela VENDEDORA no 
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits implementado 
pela ANEEL não impede seu enquadramento na disposição do item 
11.9.1.1 acima.  
 
Justificativa: 
Tendo em vista que o MCSD de Energia Nova é um mecanismo 
regulamentado pela própria ANEEL a fim de solucionar a 
sobrecontratação das distribuidoras, entende-se que não poderia 
ser um motivador para eventual tratamento diferenciado àqueles 
projetos de geração que nele participaram e negociaram a cessão 
e/ou suspensão do contrato.  
Ainda, deve-se considerar a diligência e boa-fé dos 
empreendedores que, ao participarem do MCSD, buscaram mitigar 
os riscos ao sistema elétrico associados àqueles projetos com a 
atratividade e viabilidade técnico-económica afetadas.  
No mesmo sentido, a participação no MCSD não implica em 
penalização do agente e tampouco deve ser equiparado a um mau 
histórico de implantação de empreendimentos de geração, o que 
ocorreria caso os empreendimentos que participaram do MCSD 
não fossem considerados para a declaração que trata os itens 
11.9.1 e 11.9.1.1 do edital.  
Por fim, importa destacar que a participação no Leilão dos 
empreendimentos participantes do MCSD garante maior 
competitividade ao Leilão e com isso a ANEEL assegura maiores 
chances de contratar o melhor preço, e atende, portanto, ao 
interesse público referente ao melhor custo-benefício pela energia 
contratada.  
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117. 
EREN 

RENEWABLE 
ENERGY S/A 

EDITAL 

11.8.2 Demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigidas e apresentadas na forma da Lei, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
Caso a VENDEDORA seja empresa brasileira, subsidiária 
de controladora estrangeira, que viabilize suas operações 
no Brasil mediante empréstimos tomados de sua 
controladora estrangeira, poderão ser apresentadas, 
alternativamente, para fins de HABILITAÇÃO      da   
VENDEDORA,      as demonstrações contábeis da 
controladora estrangeira. 

 
Justificativa: 
A inserção proposta visa proporcionar a oportunidade de 
participação no leilão e posterior habilitação de subsidiárias 
brasileiras de empresas estrangeiras que operem no Brasil por 
meio de empréstimos com a controladora estrangeira (cuja 
prática é comum e não demonstra incapacidade econômico-
financeira para fins da venda de energia objeto do Leilão), de 
forma a possibilitar a participação no leilão do maior número 
possível de concorrentes. 
 

Não aproveitada 

As condições de 
habilitação devem 
ser aferidas em 
relação á 
proponente, não 
podendo a 
controladora fazer 
esse papel, a 
exceção do item 
11.8.2.4.3 do Edital. 

118. 
EREN 

RENEWABLE 
ENERGY S/A 

EDITAL 

11.8 Documentos de Qualificação Econômico- Financeira: 
 
11.8.2.3 A situação financeira da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO será aferida com base nos índices de 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, evidenciados nas demonstrações 
contábeis do interessado: 

 

Não aproveitada 

As condições de 
habilitação devem 
ser aferidas em 
relação á 
proponente, não 
podendo a 
controladora fazer 
esse papel, a 



 
 
 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2017 

  

 
Observação: texto com alteração na cor da fonte se refere às sugestões de inserção e texto tachado às sugestões de exclusão. 

161 

LG =Ativo Circulante + AtivoNãoCirculante PassivoCirculante + 
PassivoNãoCirculante 

 
LC =Ativo Circulante 

PassivoCirculante 
 
11.8.2.3.1 Para fins de HABILITAÇÃO, os índices LG e LC não 
poderão ser menores que 0,2 (dois décimos). 

 
11.8.2.3.2 Caso a VENDEDORA seja empresa brasileira, 
subsidiária de controladora estrangeira, que viabilize suas 
operações no Brasil mediante empréstimos tomados de sua 
controladora estrangeira, para fins de HABILITAÇÃO os 
índices LG e LC poderão ser, alternativamente, cumpridos 
pela controladora estrangeira. 
 
Justificativa: 
A inserção proposta visa proporcionar a oportunidade de 
participação no leilão e posterior habilitação de subsidiárias 
brasileiras de empresas estrangeiras que operem no Brasil por 
meio de empréstimos com a controladora estrangeira (cuja 
prática é comum e não demonstra incapacidade econômico-
financeira para fins da venda de energia objeto do Leilão), de 
forma a possibilitar a participação no leilão do maior número 
possível de concorrentes. 
 

exceção do item 
11.8.2.4.1 do Edital. 

119. 
EREN 

RENEWABLE 
ENERGY S/A 

EDITAL 
11.8 Documentos de Qualificação Econômico- Financeira: 
11.8.2.4 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
deverá comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor do INVESTIMENTO declarado à EPE, na forma 

Não aproveitada 
As condições de 
habilitação devem 
ser aferidas em 
relação á 
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dos §§ 2° e 3° do art. 31 da Lei n° 8.666/1993. 
11.8.2.4.8 Caso a VENDEDORA seja empresa brasileira, 
subsidiária de controladora estrangeira, que viabilize suas 
operações no Brasil mediante empréstimos tomados de sua 
controladora estrangeira, para fins de HABILITAÇÃO o 
patrimônio líquido exigido, alternativamente, poderá ser 
comprovado pela controladora estrangeira. 
 
Justificativa: 
A inserção proposta visa proporcionar a oportunidade de 
participação no leilão e posterior habilitação de subsidiárias 
brasileiras de empresas estrangeiras que operem no Brasil por 
meio de empréstimos com a controladora estrangeira (cuja 
prática é comum e não demonstra incapacidade econômico-
financeira para fins da venda de energia objeto do Leilão), de 
forma a possibilitar a participação no leilão do maior número 
possível de concorrentes. 
 

proponente, não 
podendo a 
controladora fazer 
esse papel, a 
exceção do item 
11.8.2.4.3 do Edital. 

120. 
EREN 

RENEWABLE 
ENERGY S/A 

EDITAL 

5.2.1 Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes 
aos solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem 
que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração 
informando tal fato, emitida pela VENDEDORA e assinada 
pelo(s) Representante(s) legal(is), com firma reconhecida. 
 
Justificativa: 
Dificilmente as autoridades de outros países emitem certidão 
para atestar que não há documento similar, motivo pelo qual 
sugere-se a simplificação da exigência, permitindo que uma 
declaração da empresa seja o suficiente, baseando-se no princípio 
da boa-fé e na ideia de que declarações são oponíveis civil e 

Aproveitada 
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criminalmente aos participantes. A simples declaração é 
aproveitada, inclusive em editais anteriores da ANEEL, como 
nos editais do Leilão A-5 nº 01/2016 e Leilão nº 03/2016 (1º LER 
de 2016). 
 

121. 
ENERBRAND 

ENERGIA 
EIRELI 

EDITAL 

2.3.1.2.1.2  Opcionalmente, cada consorciada poderá constituir 
uma SPE para integrar a SPE que será constituída para receber a 
outorga, desde que a SPE seja constituída em 100% (cem por 
cento) pela consorciada e esteja em conformidade com o item 
2.3.1.2.1.1.  
 
Justificativa: 
Correção da referência do item. 
 

Não aproveitada 

A referência no edital 
está correta 

122. 
ENERBRAND 

ENERGIA 
EIRELI 

EDITAL 

4.2.7.1 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO, 
bem como suas controladoras diretas e indiretas, deverão estar 
adimplentes com as obrigações setoriais e perante a CCEE e a 
ANEEL, conforme o disposto nos itens 11.8.3 e 11.10. 
 
Justificativa: 
A troca da conjunção ajusta melhor a exigência. 
 

Aproveitada 

 

123. 
ENERBRAND 

ENERGIA 
EIRELI 

EDITAL 

8.9 Para as VENDEDORAS, a Garantia de Proposta deverá ter a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE como 
beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar até 
16/05/2018 dias, contados da data de INSCRIÇÃO no LEILÃO, 
conforme CRONOGRAMA publicado no SITE DA ANEEL, devendo 
ser mantida nas condições definidas neste Edital e ser prorrogável 
por mais 60 (sessenta) dias.  
 

Aproveitada 
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Justificativa: 
Exclusão da palavra dias. 
 

124. 
ENERBRAND 

ENERGIA 
EIRELI 

EDITAL 

8.9.4 No caso de VENDEDORA com outorga e operando, que não 
esteja obrigada a recolher a Garantia de Fiel Cumprimento, 
conforme item 13.1, a Garantia de Proposta deverá vigorar até a 
celebração dos CCEAR e CCG, de forma a vincular-se ao objeto e 
às condições deste LEILÃO  
 
Justificativa: 
Correção da referência do item. 
 

Parcialmente 
aproveitada 

A redação do edital 
foi ajustada. 

125. 
ENERBRAND 

ENERGIA 
EIRELI 

EDITAL 

11.8.2.4.1 Para atingir o disposto no item 11.8.2.4, a VENDEDORA 
poderá apresentar documento de aporte financeiro no Capital 
Social da Empresa, devidamente registrado na Junta Comercial 
acompanhado de Demonstrativo Financeiro Parcial da JUNTA 
COMERCIAL assinado pelo contador responsável onde é 
evidenciado que o montante deste aporte encontra-se no 
Patrimônio Líquido.  
 
Justificativa: 
Alteração da referência ao item 11.8.2 para o item 11.8.2.4. 
 

Aproveitada 

 

126. Excelência 
Energética EDITAL 

5.2.1 Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos 
solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que os 
autentique(m), deverá ser apresentada declaração informando tal 
fato, emitida pela VENDEDORA e assinada pelo(s) 
Representante(s) legal(is), com  firma reconhecida. 
 
Justificativa: 

Aproveitada 
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Sugerimos a adoção do texto constante da minuta do Edital do 
Leilão ANEEL n. 05/2017-ANEEL (Leilão A-6), disponibilizada no 
âmbito da Audiência Pública n. 054/2017. A obtenção de uma 
declaração por instituição pública que esteja fora dos moldes 
padrão daquela instituição, dependendo do país pode ser tarefa 
árdua, em muitos casos de prazo incompatível com o cronograma 
do leilão. Dado que toda a documentação apresentada no âmbito 
da habilitação é de responsabilidade exclusiva da proponente 
vendedora, e que a lei já prevê o tratamento a ser dado para 
eventuais casos de conduta irregular em relação a apresentação 
de documentos a entes públicos brasileiros, entendemos que a 
apresentação de declaração emitida pela vendedora deveria ser 
suficiente para suprir este item. 
 

127. Excelência 
Energética EDITAL 

Texto Sugerido: 
No caso de FIP, caso o Patrimônio Liquido exigido 
não possa ser comprovado via balanço 
patrimonial do fundo informado para a CVM, nos 
termos do disposto no inciso I, art. 46 da Instrução 
CVM nº 578/2016, este deverá comprovar que o 
somatório dos Patrimônios Líquidos de seus 
cotistas é igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do valor do INVESTIMENTO declarado à EPE 
 
Justificativa: 
Sugerimos a adoção do texto constante da minuta do Edital do 
Leilão A-6, disponibilizada no âmbito da AP n. 054/2017, uma vez 
que a equivalência dos valores é estatisticamente improvável. 
 

Aproveitada 
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128. Excelência 
Energética EDITAL 

No caso de outorga de Autorização/Concessão em data superior 
àquela prevista no CRONOGRAMA, a VENDEDORA com 
EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA poderá, no prazo de até 
10 (dez) dias da celebração do contrato de concessão ou da 
publicação do ato autorizativo, submeter à ANEEL proposta de 
prorrogação dos marcos de implantação do EMPREENDIMENTO 
e/ou de postergação dos termos iniciais e finais de suprimento do 
CCEAR. 
 
Justificativa: 
Sugerimos a adoção do texto constante da minuta do Edital do 
Leilão A-6, disponibilizada no âmbito da AP n. 054/2017, 
especialmente considerando que neste leilão o prazo é mais curto 
para a implantação dos empreendimentos, o que deixa ainda 
menor margem para quaisquer postergações de cronograma. 
 

Aproveitada 

 

129. Excelência 
Energética CCEAR 

CCEAR Eol 
10.2 (...) 
Onde: 
(...) 
, : PLD médio do ano “a” referente ao submercado da USINA “i”; e 
: é a função máximo que calcula o maior dentre dois valores. 
 
Texto Sugerido: 
Sugestão de exclusão. 
 
Justificativa: 
Sugerimos a exclusão apenas para simplificação, uma vez que os 
dois últimos itens não são utilizados na fórmula. 
 

Não aproveitada 

Vide nova redação 
dessa subcláusula. 
Primeiramente, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da 
compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de 
prestação do serviço 
que é a entrega de 
energia. 
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O parâmetro 
PLDméd foi inserido 
na fórmula pois há 
impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia e 
pagarão esse preço 
pela aquisição de 
energia não 
fornecida.  
Ressalta-se, por fim, 
que a fórmula de 
ressarcimento está 
aderente à 
estabelecida em 
certames anteriores, 
na qual há uma 
penalidade em caso 
de não atendimento, 
no quadriênio, de 
90% do 
compromisso 
contratual. 
A única mudança 
inserida, em 
consonância à 
Portaria de 
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Diretrizes, é a janela 
de apuração anual. 

130. Excelência 
Energética EDITAL 

17.3.1 As penalidades previstas no subitem 16.1.4 se aplicam 
também às empresas integrantes do Grupo Econômico a que 
pertença a VENDEDORA, adjudicatária ou a autorizada. 
 
Justificativa: 
Sugerimos a adoção de texto similar àquele constante da minuta 
do Edital do Leilão A-6, disponibilizada no âmbito da AP n. 
054/2017. Dada a própria configuração do setor elétrico, é bastante 
comum que as empresas vencedoras dos leilões sejam SPEs ou 
estejam ligadas a um único projeto. Assim sendo, a aplicação das 
penalidades somente àquela empresa não ensejaria nenhuma 
revisão das ações de seus dirigentes, não atingindo assim o caráter 
educativo que entendemos ser o objetivo da norma. 
 

Não 
Aproveitada 

A referência no edital 
está correta. 
O item 17.1.3 refere-
se a suspenção 
temporária de 
contratar com a 
Aneel. 
 

131. CEMIG EDITAL 

Os esclarecimentos divulgados pela CEL, em forma de Adendos ou 
de COMUNICADOS RELEVANTES, estarão disponíveis para 
conhecimento geral na Internet nos sites: http://www.aneel.gov.br 
(na seção Serviços > Leilões > Geração) e http://www.ccee.org.br 
(na seção O que Fazemos > Leilões). Os esclarecimentos 
publicados sob forma de Adendos ou de COMUNICADOS 
RELEVANTES tornar-se-ão parte integrante deste Edital. 
 
Justificativa: 
O caminho para acesso aos esclarecimentos divulgados pela 
CEL, informado no Edital não apresenta o caminho correto no 
acesso ao site. 
 

Parcialmente 
Aproveitada 

Será modificado o link. 
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132. CEMIG EDITAL 

EDITAL 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PROPOSTA 
 
Justificativa: 
Palavra em duplicidade. 
 

Aproveitada 

 

133. CEMIG EDITAL 

2.3.1.2.1.2 Opcionalmente, cada consorciada poderá constituir 
uma SPE para integrar a SPE que será constituída para receber a 
outorga, desde que a SPE seja constituída em 100% (cem por 
cento) pela consorciada e esteja em conformidade com o item 
11.8.2.4. 
 
Justificativa: 
Erro ao informar o número do item. 
 

Aproveitada 

 

134. CEMIG EDITAL 

EDITAL 
8.12.6 A partir do quinto dia útil após a assinatura dos CCEAR e 
CCG decorrentes do LEILÃO, às VENDEDORAS abrangidas pelos 
itens 8.9.4 e e às COMPRADORAS de energia, na proporção dos 
CCEAR e CCG assinados 
 
Justificativa: 
Erro de escrita. 
 

Aproveitada 

 

135. CEMIG EDITAL 

8.10 Para as COMPRADORAS, a Garantia de Proposta deverá ter 
a CCEE como beneficiária e a COMPRADORA como tomadora e 
vigorar por até 5 (cinco) dias úteis após a data estimada para 
assinatura dos CCEAR, conforme CRONOGRAMA publicado no 
SITE DA ANEEL, devendo ser mantida nas condições definidas 
neste Edital e ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias. 

Aproveitada 
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Justificativa: 
Erro de escrita. 
 

136. CEMIG EDITAL 

8.4 Nos termos do § 1º do art. 56 da Lei no 8.666/1993, as 
Garantias de Proposta poderão ser prestadas nas seguintes 
modalidades: 
· Caução em dinheiro; 
· CDB 
· Seguro-Garantia; 
· Fiança Bancária; 
· Títulos da Dívida Pública, que deverão ser emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e custódia autorizado pelo BancoCentral do Brasil e avaliados  
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda. 
 
Justificativa: 
Inclusão de mais uma modalidade de garantia (CDB), que possui 
liquidez similar à caução em dinheiro, entretanto, é remunerada, 
evitando destruição de valor do recurso financeiro aportado como 
garantia. 
 

Não aproveitada 

A gestão de cessão 
de CDB é mais 
onerosa e complexa. 

137. CEMIG MINUTA DE CONTRATO 

Minuta de Contrato - Quantidade 
13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 

Aproveitada 
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13105 de 16/03/2015). 
 

138. CEMIG MINUTA DE CONTRATO 

Minuta de Contrato – Bio CVU 
16.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 

Aproveitada 

 

139. CEMIG MINUTA DE CONTRATO 

Minuta de Contrato – Bio CVU Nulo 
14.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 

Aproveitada 

 

140. CEMIG MINUTA DE CONTRATO 

Minuta de Contrato – Eólica 
15.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 
 

Aproveitada 

 

141. CEMIG MINUTA DE CONTRATO Minuta de Contrato – Solar Aproveitada  
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15.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título 
executivo, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo 
Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 

142. CEMIG CCG 

CCG (todas as minutas de contrato)  
8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste 
ato nomeia e constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, 
de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 871 do 
Código Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações 
assumidas no CCEAR, com poderes específicos para a prática dos 
atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 
 

Aproveitada 

 

143. CEMIG CCG 

CCG (todas as minutas de contrato) 
12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações 
decorrentes do presente Instrumento comportam execução 
específica, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. 
 
Justificativa: 
Correção da vinculação ao Código de Processo Civil (Lei 13105 de 
16/03/2015) 
 

Aproveitada 
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144. ONS EDITAL 

Texto Aneel: 
16 – DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 
16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
formalizar ao ONS a solicitação de acesso à Rede Básica em até 
60 (sessenta) dias contados da adjudicação do Leilão, 
considerando o ponto de Conexão definido na habilitação técnica,  
mediante as seguintes condições: 
16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá conter todos 
os estudos definidos nos Procedimentos de Rede 
 
Texto Sugerido: 
Reiteramos à ANEEL contemplar nesse Edital a proposta do ONS, 
a qual consiste basicamente no fato de que, o agente gerador 
vencedor no certame, em até 90 (noventa) dias contados da 
publicação da sua outorga, formaliza solicitação de acesso e 
celebra previamente à emissão do seu parecer de acesso os 
contratos de uso do sistema de transmissão – CUST com o 
Operador e de conexão ao sistema de transmissão – CCT com a 
transmissora a ser acessada. 
1. A esse respeito informamos que a proposta, desenvolvida com 
participação das associações de geradores, evoluiu posteriormente 
com as interações com as Associações das Transmissoras, a 
ABRATE e a ABDIB, dada a constatação por parte das 
transmissoras da necessidade de o ONS fornecer algumas 
informações prévias à celebração do CCT, visto que o parecer de 
acesso será emitido a posteriori. Assim, foi acordado entre as 
partes que o ONS, a partir da formalização da solicitação de acesso 
nos termos da proposta acima descrita, emitirá para a transmissora 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item será 
ajustado, conjugando 
as diversas propostas 
apresentadas. 
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acessada uma carta contendo as informações disponíveis sobre o 
acesso solicitado e do correspondente sistema de medição para 
faturamento. 
2. Nesse sentido e tendo em conta que essa proposta foi 
contemplada no Edital [b] do 11º Leilão de energia de Reserva (2º 
LER de 2016), o qual foi cancelado nos termos da Portaria MME 
705, de 14.12.2016, consideramos como base para o 
aprimoramento mencionado no item 1 acima o texto do item 16. 
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO desse edital, o qual segue 
atualizado no Anexo desta Tabela. 
 
Justificativa:  
Não é viável se adotar tal procedimento para o Acesso porque: 
1. Nesse período os agentes ainda não terão disponíveis as 
informações técnicas dos seus empreendimentos, e necessárias 
para a elaboração dos estudos definidos nos PR. 
2. Isso porque, pela prática, os empreendedores vencedores de 
Leilões de Energia ACR, logo após a publicação de sua outorga, 
solicitam as seguintes alterações nas suas centrais geradoras: de 
instalações de uso restrito (compartilhamento), de fabricante de 
suas unidades geradoras, modelo de unidade geradora, potência 
etc. Informações essas imprescindíveis para a elaboração 
adequada dos estudos de acesso.  
3. Nesse caso, cabe ressaltar a necessidade de emissão de 
Informação de Acesso pelo Operador, antes da emissão do 
Parecer de Acesso, para a alteração de uma outorga de 
autorização ainda inexistente. E estará impedido de solicitar o 
acesso pelo Despacho 4.309/2014, tendo em conta que, para isso, 
deverá também apresentar na sua solicitação de acesso ao ONS 
cópia do pedido à ANEEL de alteração de sua outorga inexistente. 
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4. Outrossim, a regra estabelecida no item 16.1 deste Edital poderá 
levar o empreendedor a custear dois estudos: o primeiro para 
atender o Edital, e o segundo para revisar o seu parecer de acesso 
motivado pelas alterações de sua outorga de autorização. 
5. Ressalta-se que a Proposta do ONS, que consiste do agente 
gerador vencedor de leilão de margem solicitar o acesso e celebrar 
os contratos, CCT e CUST, antes da emissão do parecer de acesso 
no prazo de até (90) noventa dias contados da data de publicação 
da sua outorga de autorização, foi amplamente discutida e 
consolidada com o MME, a EPE, ANEEL e Associações de 
Agentes do setor elétrico, e com excelente receptividade por parte 
dos envolvidos à época. Tal proposta soluciona todos os 
obstáculos acima identificados. 
 

145. ONS EDITAL 

Texto Aneel: 
16 – DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 
16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
formalizar ao ONS a solicitação de acesso à Rede Básica em até 
60 (sessenta) dias contados da adjudicação do Leilão, 
considerando o ponto de conexão definido na habilitação técnica, 
mediante as seguintes condições: 
16.1.1 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá conter todos 
os estudos definidos nos Procedimentos de Rede 
 
Texto Sugerido: 
Aprimoramento do texto do item 16. DAS CONDIÇÕES DE 
ACESSO desse edital, o qual segue atualizado no Anexo desta 
Tabela. 
 
Justificativa: 

Parcialmente 
aproveitada  

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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Comentários ONS com relação à impossibilidade de elaboração do 
parecer de acesso em até 60 (sessenta) dias contados da 
solicitação de acesso à Rede Básica: 
1. A NT de Margem apresenta a margem disponível do sistema 
para injeção de potência nas barras candidatas, e os respectivos 
níveis de curto circuito, resultantes da topologia prevista conforme 
critérios pré-estabelecidos pelo ONS, EPE e MME. Todos os 
estudos são desenvolvidos utilizando-se dados típicos de 
geradores, transformadores e demais equipamentos. 
2. Porém a NT de Margem, não apresenta, e nem tem como, os 
impactos específicos que os empreendimentos de geração 
vencedores no leilão de Energia ocasionarão no SIN, em temos 
de curto-circuito, estabilidade eletromecânica e qualidade de 
energia elétrica – QEE. O que somente será avaliado pelo ONS na 
ocasião de elaboração do parecer de acesso. 
3. Por conta disso, ressalta-se que, da NT de Margem usa-se para 
o parecer de acesso apenas os estudos de fluxo de potência como 
certos, sendo os de curto-circuito referenciais e a serem 
reavaliados na época do processo de acesso por conta dos dados 
técnicos específicos das centrais geradoras na sua configuração 
final. 
4. Ou seja, nesse sentido existe a necessidade de serem 
apresentados pelos Acessantes os estudos complementares à NT 
de Margem (curto-circuito estabilidade eletromecânica e qualidade 
de energia elétrica – QEE) para a avaliação do ONS, sendo os 60 
(sessenta) dias acima propostos para a elaboração e emissão do 
parecer de acesso inexequíveis. 
5. Ressalta-se que a Proposta do ONS, reiterada no Anexo desta 
Tabela, soluciona todos os obstáculos acima identificados, visto 
que, somente após a publicação da outorga de autorização, o 
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agente gerador poderá solicitar o acesso à Rede Básica e, se for 
caso, solicitar as alterações de sua autorização. Nesse sentido o 
processo de acesso, após a celebração prévia dos contratos, 
poderá seguir o seu curso normal, dentro dos prazos regulares, de 
fornecimento de informações e estudos confiáveis por parte do 
Acessante ao ONS e, de análises sistêmicas pelo Operador. 
 

146. ONS EDITAL 

Texto Aneel: 
16.1.6 Em caso de necessidade de alteração de características 
técnicas do empreendimento ou do respectivo sistema de 
transmissão de interesse restrito, desde que o ponto de conexão 
do empreendimento para acesso à Rede Básica não seja alterado, 
mediante solicitação da VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO e apresentação do protocolo de solicitação de alteração da 
outorga à ANEEL, o CUST e o CCT a serem celebrados poderão 
contemplar as novas características técnicas do projeto do 
empreendimento, tal qual atualmente previsto no Despacho ANEEL 
nº 4.309/2014 para fins de emissão do Parecer de Acesso com 
outorga de autorização desatualizada; 
 
Texto Sugerido: 
Aprimoramento do texto do item 16. DAS CONDIÇÕES DE 
ACESSO desse edital, o qual segue atualizado no Anexo desta 
Tabela. 
 
Justificativa: 
Com relação à necessidade de alteração de características 
técnicas do empreendimento, destacamos que item 16.1.6 aplicar-
se-á somente após a publicação da Outorga de Autorização, não 

Parcialmente 
Aproveitada 

O texto desse item será 
ajustado, conjugando 
as diversas propostas 
apresentadas. 
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sendo viável aplicá-lo logo após o aviso de Adjudicação do Leilão, 
isso porque: 
1. O Agente Gerador somente poderá solicitar à ANEEL a alteração 
da sua Outorga de Autorização após a sua publicação; 
2. Para isso, deverá solicitar a Informação de Acesso ao ONS, o 
que também será possível apenas após a publicação de sua 
própria Outorga de Autorização; 
3. Outrossim, para realizar a sua solicitação de acesso ao ONS nos 
moldes do Despacho 4.309/2014, deverá já ter cumprido os dois 
itens anteriores, de obter a Informação de Acesso e de protocolar 
na ANEEL a sua solicitação de alteração de outorga, para então 
apresentá-la ao ONS na ocasião da sua solicitação de acesso 
conforme determina o citado despacho. 
4. Ou seja, está ação do item 16.1.5 é incompatível com o marco 
de solicitar o acesso à Rede Básica em até 60 (sessenta) dias 
contados da adjudicação do Leilão. 
5. Isso posto, destaca-se que ficam desatendidos os regulamentos 
REN nº 391/2009, REN 676/2015, Despacho 4.309/2014. 
 

147. ONS ANEXOS 

Texto Sugerido: 
ANEXO 
16. DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 
16.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
atender integralmente aos requisitos técnicos para conexão 
especificados na versão 2016.12 dos Procedimentos de Rede, 
conforme o tipo de empreendimento. 
16.2 O não cumprimento do item 16.1 poderá ensejar a suspensão 
da liberação para operação comercial do empreendimento, até a 
sua completa adequação. 

Parcialmente 
Aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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16.3 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO e não tiver 
celebrado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST 
com o ONS, após a publicação da outorga de autorização, poderá 
formalizar ao ONS a solicitação de acesso à Rede Básica e 
celebrar, previamente à emissão do parecer de acesso, o CUST 
com o ONS e o Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão 
– CCT com a Concessionária de Transmissão responsável pelas 
instalações a serem conectadas, considerando o ponto de conexão 
definido na habilitação técnica, mediante as seguintes condições: 
16.3.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
apresentar a sua outorga de autorização ao ONS e à 
Concessionária de Transmissão responsável pelas instalações a 
serem conectadas; 
16.3.2 A solicitação de acesso à Rede Básica deverá ser 
formalizada junto ao ONS e à Concessionária de Transmissão em 
até 10 (dez) dias contados da data prevista para publicação da 
outorga de autorização do empreendimento, conforme disposto no 
CRONOGRAMA, ou da data de publicação da outorga de 
autorização, o que ocorrer por último; 
16.3.3 O ONS e a Concessionária de Transmissão deverá 
encaminhar o CUST e o CCT, respectivamente, para assinatura da 
VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO em até 30 (trinta) 
dias contados da solicitação de acesso; 
16.3.4 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 
celebrar o CUST e o CCT em até 90 (noventa) dias, contados, 
respectivamente, da solicitação de acesso ao ONS e da emissão 
pelo Operador, em até 15 (quinze) dias contados da solicitação de 
acesso, da carta para a transmissora a ser acessada contendo as 
informações disponíveis acerca da solicitação de acesso 
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formalizada e do correspondente sistema de medição para 
faturamento da sua central geradora; 
16.3.5 O descumprimento de qualquer dos prazos estabelecidos 
nos itens 16.3.2 e 16.3.4 acarretará a perda da reserva do ponto de 
conexão do empreendimento para acesso à Rede Básica definido 
na habilitação técnica e o cancelamento da solicitação de acesso; 
16.3.6 Em caso de necessidade de alteração de características 
técnicas do empreendimento ou do respectivo sistema de 
transmissão de interesse restrito, desde que o ponto de conexão 
do empreendimento para acesso à Rede Básica não seja alterado, 
mediante solicitação da VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO e apresentação do protocolo de solicitação de alteração da 
outorga à ANEEL, o CUST e o CCT a serem celebrados poderão 
contemplar as novas características técnicas do projeto do 
empreendimento, tal qual atualmente previsto no Despacho ANEEL 
nº 4.309/2014 para fins de emissão do parecer de acesso com 
outorga de autorização desatualizada; 
16.3.7 Em caso de desistência ou de alteração do ponto de 
conexão do empreendimento para acesso à Rede Básica, após a 
celebração do CCT e do CUST conforme o item 16.3.4, a 
VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO continuará 
responsável, independentemente da efetivação do acesso: 
I. pelos custos referentes ao disposto no CCT e no CUST e suas 
respectivas garantias, incluindo as obras associadas ao acesso do 
empreendimento que eventualmente tenham sido implantadas em 
decorrência da celebração desses contratos; e 
II. pelos custos dispostos nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 5º da Resolução 
Normativa nº 666, de 23 de junho de 2015; 
16.3.8 Em caso de alteração do ponto de conexão, os contratos 
celebrados conforme item 16.3.4 deverão ser rescindidos após a 
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quitação das obrigações dos acessantes, sem prejuízo do disposto 
no item 16.3.7, e a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
continuará responsável por dar início a novo processo de acesso 
ao sistema de transmissão junto ao ONS, observando os prazos de 
antecedência em relação à entrada em operação comercial do 
empreendimento contidos nos Procedimentos de Rede, e pela 
celebração de novos contratos, CCT e CUST, no novo ponto de 
conexão. 
16.3.9 São da VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO os 
riscos associados à celebração dos contratos CUST e CCT 
previamente à emissão do parecer de acesso do empreendimento, 
incluindo as situações previstas nos itens 16.3.6 e 16.3.8; 
16.3.10 Para fins de atendimento por parte do acessante dos 
requisitos técnicos do acesso (a serem consolidados e registrados 
no parecer de acesso), deverá constar no CUST e CCT, como 
pendência de responsabilidade da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO, a obtenção do parecer de acesso e das 
declarações de atendimento aos requisitos dos procedimentos de 
rede – DAPR, observado o disposto no Despacho ANEEL nº 
4.309/2014, sem as quais não será possível a entrada em operação 
em teste e comercial do empreendimento. 
16.4 São de responsabilidade da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO pelas informações fornecidas ao ONS no 
âmbito da solicitação de acesso, para fins do disposto no item 16.3 
e subitens. 
16.5 Para não perder o ponto de conexão do empreendimento para 
acesso à Rede Básica definido na habilitação técnica, a 
VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO e não tiver 
celebrado CUST com o ONS deverá seguir o rito e os prazos 
dispostos no item 16.3 e seus subitens. 
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16.6 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, cuja 
conexão do respectivo empreendimento seja realizada no âmbito 
da Distribuição, deverá observar as condições especificadas nos 
Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 
 

148. ENGIE Brasil Edital  

Incluir 
2.3 Não poderão participar do LEILÃO, como COMPRADORAS: 
2.3.1 Concessionárias ou permissionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica que estiverem inadimplentes com 
qualquer obrigação decorrente de outros leilões de energia, 
incluindo aquelas que ainda não assinaram seus CCEARs e/ou não 
tenham Banco Gestor, responsável por gerir os recursos destes 
contratos. 
  
Justificativa: 
A assinatura dos CCGs é um dos pilares do modelo de contratação 
regulada e é primordial que haja fluxo de receitas contínuo 
depositado na Conta Centralizadora.  
Além disso, um dos cernes para garantir a eficácia do CCG é a 
figura do Banco Gestor, responsável por gerir os fluxos de recurso 
da Conta Centralizadora, Conta Vinculada e Conta Reserva. 
 
Portanto, as distribuidoras que estão inadimplentes, não assinaram 
seus CCEARs ou não têm banco ativo para gerir seus recursos 
obviamente não podem participar de um novo leilão, o que traria 
mais risco para o investidor e para o sistema como um todo. 
 

Não aproveitada 

A participação das 
Concessionária de 
distribuição é 
compulsória, não 
sendo crível 
impossibilitar a 
participação delas 
em Leilão. Eventuais 
inadimplências 
podem ser 
comunicadas à 
Aneel, para fins de 
cadastramento no 
sistema de 
inadimplência. 

149. ENGIE Brasil CCG 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento 
assumidas pelo COMPRADOR no CCEAR, e observadas as 
condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o 

Não aproveitada 
Entende-se que a 
redação está 
adequada e 
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COMPRADOR vincula diretamente ao VENDEDOR, em caráter 
irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as 
obrigações, parcela dos recursos resultantes do recebimento  a 
arrecadação de um montante compatível de recursos, oriundos 
diretamente do pagamento de faturas das tarifas de fornecimento 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA 
 
Justificativa: 
É primordial que haja fluxo de receitas contínuo depositado na 
Conta Centralizadora, de forma a garantir que as obrigações das 
compradoras sejam plenamente cumpridas. Pela recorrente falta 
de manutenção de recursos na Conta Centralizadora, é evidente 
que sem a adoção de arrecadação direta de recursos das faturas 
de consumidores, a sistemática definida nos CCGs mostra-se 
inócua.  
O repasse dos recursos às Contas Centralizadoras, Movimento, 
Reserva e Vinculada está à cargo das próprias distribuidoras. Em 
situação de inadimplência, o Banco Gestor não possui 
responsabilidade nos casos em que não há recursos para serem 
movimentados.  
Portanto, propõe-se que a distribuidora seja obrigada a dirigir para 
as Contas Centralizadoras a arrecadação oriunda diretamente do 
pagamento de faturas que emite para seus consumidores. 
 

aderente à adotada 
em todos os Leilões 
de Energia. 

150. 
FURNAS 

CENTRAIS 
ELÉTRICAS 

S.A 
Edital 

11.6.2.2 Até a outorga da Autorização, não poderá haver 
movimentação no controle societário da VENDEDORA que negociar 
energia no LEILÃO, exceto se expressamente anuído pela ANEEL e 
mediante apresentação da documentação de que trata a cláusula 11 
do Edital. e atendendo todas as condições estabelecidas neste Edital. 

Não aproveitada 

A documentação a 
ser pedida 
dependerá do caso, 
podendo não se 
restringir ou não 
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As alterações na participação societária que não resultem em alteração 
de controle da VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, para 
os casos previamente anuídos pela ANEEL em conformidade com a 
Resolução Normativa nº 484 de 17/04/2012, poderão ser realizadas 
antes da outorga de autorização, mediante apresentação da 
documentação de que trata a cláusula 11 do Edital. deverão observar 
as regulamentações específicas da ANEEL. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Esclarecer no texto a documentação necessária para a anuência da 
ANEEL para a alteração de controle societário antes da emissão da 
outorga de Autorização. 
De forma semelhante, esclarecer no texto que a alteração na 
participação societária que não resulte em alteração de controle 
societário da VENDEDORA, seja em participação isolada ou do 
consorciado, está previamente anuída para os casos previstos da 
Resolução Normativa nº 484 de 17/04/2012, atualmente vigente. 
 

precisar de toda a 
documentação 
especificada na 
seção 11 do Edital.  

151. 
FURNAS 

CENTRAIS 
ELÉTRICAS 

S.A 
Edital 

11.8.2.4.2 No caso de consórcio, será admitido, para efeito de 
qualificação econômico-financeira: 
 
11.8.2.4.2.1 o somatório dos valores de cada todos os consorciados, 
independente da proporção de suas respectivas participações, 
devendo cada consorciado, individualmente, desde que seja 
patrimônio líquido igual ou superior à parcela do patrimônio   líquido   
que   deverá   integralizar   no   consórcio, observado o ao valor 
mínimo de patrimônio líquido exigido no Edital e sua participação no 
empreendimento, ou 

 

11.8.2.4.2.2 que um, ou mais consorciados, possa comprovar que 
possui o patrimônio líquido mínimo exigido no Edital. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Não aproveitada 

Para fins de 
qualificação, 
entendemos 
adequado que todas 
as empresas 
consorciadas 
preencham as 
condições para a 
habilitação, 
considerando a 
participação no 
consórcio. 
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Propomos alterar a redação de forma a permitir que, para o caso de 
consórcio, pelo menos um dos consorciados possa comprovar que 
possui o valor do patrimônio líquido mínimo exigido no Edital no valor de 
10% do total do investimento declarado à EPE, ou, que independente da 
participação do consorciado, a comprovação seja verificada através do 
somatório do patrimônio líquido de todos os consorciados. 
 

152. 
FURNAS 

CENTRAIS 
ELÉTRICAS 

S.A 
Edital 

11.9.1 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem como 
suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao disposto no 
§ 3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão dispor de  
declaração, conforme modelo no  ANEXO XIII, fornecida pela ANEEL 
sobre seu histórico na implantação de empreendimento(s) de geração 
nos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do 
Edital, comprovando: 

11.9.1.1 Não ter sofrido penalidade penalidade por atraso  
superior  a  180  (cento  e  oitenta)  dias  em 
qualquer dos marcos do cronograma de implantação 
e/ou revogação de outorga, decorrente de descumprimento 
causado pelo VENDEDOR, de empreendimento(s) de  
geração que tenha celebrado contratos  de  comercialização  
de  energia  elétrica  no 
ambiente de contratação regulado, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa. 
11.9.1.2 A declaração de que trata o item 11.9.1 será 
fornecida pela ANEEL à VENDEDORA quando da 
publicação da homologação e adjudicação do leilão. 

11.9.2 Será publicado, em até 5 dias após a publicação do Edital, 
no Diário Oficial da União – DOU, Despacho indicando a(s) 
empresa(s) que não atende(m) aos requisitos de habilitacãao técnica 
retratado no item 11.9.1, e seus subitens, considerando  as  
empresas  titulares  dos  empreendimentos 
cadastrados na EPE. 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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A(s) empresa(s) indicada(s) como não tendo comprovado os requisitos 
estabelecidos no item 11.9.1 e seus subitens, poderá(ão) interpor 
recurso em face do corresponde Despacho, observados os prazos e os 
procedimentos estabelecidos na Seção 17 do Edital. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

1. Tendo em vista a grandeza dos impactos causados pelo 
descumprimento de contratos de comercialização no ambiente 
regulado, propomos que a regra somente considere, no 
histórico da VENDEDORA, os empreendimentos contratados 
(parcial ou totalmente) neste ambiente. E sejam excluídos do 
histórico os empreendimentos que são 100% contratados no 
ambiente de comercialização livre. 

 

2. Propomos estabelecer um prazo mínimo de atraso em quaisquer 
dos marcos de cronograma, ou para o caso  em  que  tenha 
ocorrido a revogação da outorga, como fatores críticos na 
avaliação do histórico da VENDEDORA, desde que a mesma 
tenha dado causa aos descumprimentos. 

 
3. De maneira a não penalizar a VENDEDORA que tenha sido 

impactada por atraso no cronograma de implantação, ou  que  
tenha tido sua outorga revogada por descumprimento de 
terceiros, e que comprovou seus esforços para cumprir com suas 
obrigações, já julgado no âmbito da ANEEL, é necessário 
esclarecer no texto que a aplicação da cláusula é válida para os 
casos em que houve descumprimento por parte da própria 
VENDEDORA 

153. 
FURNAS 

CENTRAIS 
ELÉTRICAS 

S.A 
Edital 

11.9.4.1.2 Para empreendimentos Eólicos (EOL): 
 

11.9.4.1.2.1 A comprovação do início do processo de 
obtenção   do   financiamento   relacionada   no   item 
11.9.4.1.2 poderá ser realizada através da apresentação    

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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de        diferentes        documentos, nomeadamente carta 
consulta ou equivalente, ata de aumento de capital, a 
depender da estrutura financeira adotada pela VENDEDORA. 

 
11.9.4.1.2.2 A comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento de aerogerador relacionada no item 11.9.4.1.2 deverá ser 
realizada através da apresentação unicamente das informações da 
empresa contratante e empresa contratada, objeto do contrato e 
assinatura das partes 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

A inserção de dois novos marcos, não físicos, no cronograma de 
implantação das usinas deve ser tratada com cautela, visto que 
poderá resultar em duplicidade de penalização em caso de 
descumprimento da data prevista destes novos marcos, que 
possuem impacto direto no cumprimento dos marcos físicos. 
 

Desta forma, como um primeira proposta, sugerimos exclui-los, 
mantendo seu acompanhamento no âmbito da fiscalização da 
geração realizada através do RAPEEL, como ocorre atualmente. 
 

Entretanto, caso a ANEEL decida por manter os novos marcos no 
cronograma físico, então, como uma segunda proposta, sugerimos 
adequá-los à realidade das indústrias eólica e solar, considerando 
que a documentação apresentada pela VENDEDORA estará 
condizente com suas estratégias de composição financeira, bem 
como ao respeito às informações contratuais de cunho confidencial. 
 

Desta forma, é importante garantir a flexibilidade da documentação. 
 
De modo geral, os financiamentos têm sido liberados após a operação 
comercial do empreendimento e, então, o aporte de capital necessário 
para à implantação do empreendimento até o financiamento. 
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pode ser feito por empréstimos ponte, equity ou até aumento de 
capital da Sociedade pelo acionista com lançamento contábil da 
integralização do referido aumento de capital. 
 
No que se refere à comprovação de celebração de instrumento 
contratual de fornecimento, tendo em vista a quantidade de fornecedores, 
propomos que o marco refira-se somente ao fornecedor de 
aerogeradores, e que representa o maior custo do projeto. 
 

154. DNZ 
SOLUÇÕES Edital  

14.13 Caso o cadastro socioeconômico para fins de identificação, 
quantificação, qualificação e registro público da população atingida 
por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica EXCETO 
CGH não esteja finalizado até a realização do LEILÃO, os titulares 
de empreendimentos hidrelétricos de geração de energia elétrica 
deverão concluí-lo, nos termos do Decreto nº 7.342, de 26 de 
outubro de 2010, e da regulamentação estabelecida por meio da 
Portaria Interministerial n°. 340, de 1º de junho de 2012. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Não se aplica a empreendimento sem direito à DUP, pois é 
realizada compra direta. 
 

Aproveitada 

 

155. DNZ 
SOLUÇÕES Edital 

18.8.2.3..2 - Caso a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
seja uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), a 
comprovação de seu patrimônio líquido poderá ser realizada por meio 
de sua(s) controladora(s) direta(s).  
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Não aproveitada 

Entende-se que no 
caso de SPE, por 
sua natureza 
específica, o aporte 
financeiro não é 
usual antes da 
consolidação do 
projeto a partir da 
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Incluir redação para a comprovação dos Índices LC e LG pela 
Controladora, no caso de SPE, em consonância com a comprovação 
do patrimônio líquido.  
 

venda de energia. No 
caso de LC e LG é 
diferente, já que 
fornece informações 
quanto à situação da 
empresa.  

156. DNZ 
SOLUÇÕES Anexo III 

Art. 4o Estabelecer, nos termos do art. 26, § 1º da Lei no 9.427, de 26 
de dezembro de 1996 e conforme o art. 2º da Resolução Normativa 
ANEEL no 77, de 18 de agosto de 2004, o percentual de redução a 
ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão 
e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e 
comercializada pela UFV ..............., enquanto a potência injetada nos 
Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 
kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização 
vigentes  
 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Art. 3-A da REN77 foi revogado  
 

Aproveitada 

 

157. COPEL EDITAL 

11.9.1. A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, bem 
como suas controladoras diretas e indiretas, em atenção ao 
disposto no §3º do art. 11 da Portaria MME nº 102/2016, deverão 
dispor de declaração fornecida pela ANEEL sobre seu histórico na 
implantação de empreendimento(s) de geração nos últimos 36 
(trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando: 
11.9.1.1 Não ter sofrido 2 penalidades relacionadas a atraso na 
implantação de empreendimento(s) de geração em regime de 
concessão, ou 4 penalidades relacionadas a atraso na implantação 

Parcialmente 
aproveitada 

O texto desse item 
será ajustado, 
conjugando as 
diversas propostas 
apresentadas. 
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de empreendimentos de geração em regime de autorização, já 
transitadas em julgado na esfera administrativa. 
11.9.1.2 Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em 
operação comercial de instalações de geração sob regime de 
concessão superior a 360 (trezentos e sessenta) dias em relação 
às datas previstas nos respectivos contratos, e 540 (quinhentos e 
quarenta) dias em relação as datas previstas nos respectivos atos 
autorizativos, considerando as obras concluídas nos últimos 36 
(trinta e seis) meses ou que deveriam ter sido concluídas até a 
publicação do Edital. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
A exigência de que o empreendedor não tenha sofrido penalidade 
relacionada a atraso na implantação de empreendimento de 
geração no item 11.9.1.1 é desproporcional. A seguir 
apresentamos as razões: 
A lei 8.666/1993, por exemplo, estabelece que a inexecução total 
ou parcial do contrato da administração poderá, garantida a defesa 
prévia, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
(...) 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
(...) 
Ao estabelecer a redação 11.9.1.1, a ANEEL atribui ao 
empreendedor uma restrição a participação no certame, muito mais 
gravosa do aquela ocorrida em razão da inexecução total ou parcial 
de contrato da administração, se comparado há hipótese de 
execução do contrato com atraso, o que denominamos de “mora 
contratual”. 
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A depender da data do transitado e julgado do Auto de Infração, da 
forma como apresentado no item 11.9.1.1, o empreendedor poderá 
ficar, não dois, mais até três anos inabilitados de participar de 
qualquer certame de geração promovido pela ANEEL. 
 
Neste sentido, propomos que a inabilitação não fique restrita 
apenas a uma ocorrência relacionada a atraso de obras, mas a um 
conjunto de ocorrências, o que tornaria o critério mais consistente 
e proporcional, em se tratando da inabilitação de empreendedores 
a participação dos certames de geração. 
Os Editais de Transmissão já avançaram em relação ao assunto 
propondo que a inabilitação de empreendimentos ocorra quando 
da ocorrência simultânea dos seguintes itens: 
� Não ter sofrido 3 penalidade relacionada a atraso na implantação 
de empreendimento(s) de transmissão, já transitadas em julgado 
na esfera administrativa; e 
� Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em operação 
comercial de instalações de transmissão sob regime de concessão 
superior a 180 (cento e oitenta) dias em relação às datas previstas 
nos respectivos contratos, considerando as obras concluídas nos 
últimos 36 (trinta e seis) meses ou que deveriam ter sido concluídas 
até a publicação do Edital 
Portanto, no entendimento da Copel, para os Editais de geração, 
seja adotada a mesma politica de inabilitação para participação dos 
certames utilizada do seguimento de transmissão, com alguns 
aprimoramentos devido a existência de regimes distintos, como de 
concessão e autorização. 
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158. COPEL CCEAR 

ANEXO II 
CCEAR por disponibilidade - Eólica 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Se não há emprego da função máximo ou do parâmetro PLD médio 
no cálculo do ressarcimento anual, estes parâmetros podem ser 
suprimidos do item 10.2 do contrato. 

Não aproveitada 

Vide nova redação 
dessa subcláusula. 
Primeiramente, é 
importante salientar 
que o ressarcimento 
trata da 
compensação 
financeira ao 
comprador em 
decorrência da 
ausência de 
prestação do serviço 
que é a entrega de 
energia. 
O parâmetro 
PLDméd foi inserido 
na fórmula pois há 
impacto para a 
distribuidora exposta 
ao MCP pela não 
entrega de energia e 
pagarão esse preço 
pela aquisição de 
energia não 
fornecida.  
Ressalta-se, por fim, 
que a fórmula de 
ressarcimento está 
aderente à 
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estabelecida em 
certames anteriores, 
na qual há uma 
penalidade em caso 
de não atendimento, 
no quadriênio, de 
90% do 
compromisso 
contratual. 
A única mudança 
inserida, em 
consonância à 
Portaria de 
Diretrizes, é a janela 
de apuração anual. 

159. COPEL ANEXO III 

ANEXO III 
Solar Fotovoltaica - Implantação 
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das 
atribuições Adequação dos termos da Outorga para as 
condições do Edital do Leilão de 2017  que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o 
disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto nº  5.163, de 30 de julho de 
2004, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2015-ANEEL, e o que 
consta do Processo nº ............................................., resolve:  
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Adequação dos termos da Outorga para as condições do Edital do 
Leilão de 2017 
 

Aproveitada 
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160. COPEL ANEXO III 

ANEXO III 
Solar Fotovoltaica - Implantação 
"Art. 3º .... 
VI – firmar Contrato de Energia de Reserva - CERContrato de 
Comercialização de Energia em Ambiente Regulado - CCEAR, nos 
termos do Edital do Leilão nº 08/2015-ANEEL e; ..." 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Adequação dos termos da Outorga para as condições do Edital do 
Leilão de 2017 
 

Aproveitada 
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