
---
E=lANEEL
AC€fIICIA "ACIONA! Df ENERGIA ElURICA

Nota Técnicanl! 21/2019-SEL-SCG-SFG/ANEEL

I - DO OBJETIVO

- ---

Em9 de setembro de 2019.

Processo:48500.001756/2019-80

Assunto: Análise das contribuições da
Audiência Pública nl! 29/2019, que subsidia a
aprovação do Edital e Anexos do Leilão nl!
4/2019 (Leilão A-6 de 2019), destinado à
compra de energia elétrica proveniente de
novos empreendimentos de geração a partir
das fontes hidrelétrica, eólica, solar
fotovoltaica e termelétrica (a biomassa, a
carvão mineral nacional e a gás natural).
concomitante com a outorga de
concessão/autorização ou adequação de
outorga existente, com início de suprimento
de energia elétrica em lI! de janeiro de 2025.

1. Analisar as contribuições recebidas durante aAudiência Pública (AP) nl! 29/2018-
ANEEL,instituída com a finalidade de colher subsídios para a aprovação do Edital e Anexos do
Leilão nl! 4/2019 (Leilão A-6 de 2019), destinado à compra de energia elétrica proveniente de
novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica. eólica, solar fotovoltaica e
termelétrica (a biomassa,a carvãomineral nacional e a gásnatural), concomitante com aoutorga
de concessão/autorização ou adequação de outorga existente. com início de suprimento de
energia elétrica em lI! de janeiro de 2025.

11- DOS FATOS

2. Mediante a Portaria MME nl! 222, de 6 de maio de 2019, complementada pela Df!
Portaria MME nl! 226, de 15de maio de 2019, o Ministério de Minas e Energiaincumbiu aANEEL
de promover, direta ou indiretamente, leilão para compra de energia elétrica proveniente de ~
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empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a
biomassa, a carvão mineral nacional e a gás natural), denominado Leilão A-6 de 2019.

3. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), por meio da
Resolução nº 53, de 8 de maio de 2019, propôs a qualificação e o Decreto nº 9.973, de 14 de
agosto de 2019, qualificou no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência
da República - PPI empreendimentos federais do setor de energia, destacando-se instalações de
transmissão de energia elétrica, objeto de Leilão n. 02/2019, e os leilões de geração A-4 e A-6,
de 2019.)

4. Por meio da Portaria MME nº 337, de 28 de agosto de 2019, o MME estabeleceu
as Diretrizes da Sistemática a serem aplicadas no Leilão A-6 de 2019.

5. Na 2~ Reunião Pública Ordinária, realizada em 23 de julho de 2019, a Diretoria da
ANEEL determinou a abertura de Audiência Pública, entre 25 de julho e 26 de agosto de 2019,
visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de Edital e respectivos Anexos do
Leilão nº 3/2019. Em decorrência dessa decisão, foi emitido o Aviso de Audiência Pública nº
29/2019.

6. Mediante a Nota Técnica nº 169/2019-SGT/ANEEL, de 5 de setembro de 2019, a
Superintendência de Gestão Tarifária propôs os valores das Tarifas de Uso dos Sistemas de
Transmissão - TUSTe das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSDg de referência para
as centrais geradoras potenciais participantes do Leilão nº 4/2019.

111- DA ANÁLISE

111.1 Principais diretrizes do MME

7. Destacam-se a seguir as principais diretrizes do MME para este Leilão:

a) será realizado no dia 18 de outubro de 20191, com participação das fontes
hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a biomassa, a carvão o:
mineral nacional e a gás natural); /p

b) serão negociados CCEARs:

1A data do Leilão A-6 de 2019 foi alterada por intermédio da Portaria MME nº 337/2019 .

l
(JI:~

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

f
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i) por quantidade, com prazo de suprimento de 30 (trinta) anos para
empreendimentos de geração hidrelétrica;

ii) por quantidade, com prazo de suprimento de 20 (vinte) anos, para
empreendimentos de geração eólica e solar fotovoltaica;

iH) por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 (vinte e cinco) anos,
diferenciados por fontes, para empreendimentos de geração a partir de
termelétricas a biomassa, a carvão mineral nacional e a gás natural,
inclusive em ciclo aberto, ciclo combinado e ampliação de
empreendimento existente a gás natural por meio de fechamento do
ciclo térmico.

c) o início de suprimento de energia elétrica ocorrerá em 12 de janeiro de 2025;

d) não poderão participar os empreendimentos que entrarem em operação
comercial até a data de publicação do Edital;

e) possibilidade de participação de CGH,devendo o CCEARdispor de cláusula
estabelecendo como hipótese de rescisão a afetação dessa CGH por
aproveitamento ótimo que comprometa o atendimento aos lotes de energia
contratados no Leilão;

~ deverão ser negociados no mínimo 30% da energia habilitada de cada
empreendimento;

g) empreendimento de geração apto a entrar em operação comercial não terá
direito à receita de venda, assim como fica mantida a obrigatoriedade de
reconstituição de lastro, nos casos de indisponibilidade das instalações de
transmissão em razão de atraso da operação comercial;

h) não serão habilitados tecnicamente pela Empresa de PesquisaEnergética -
EPE,os empreendimentos:

i) a partir de fonte não termelétrica com CVUsuperior a zero;

ii) a partir de fonte não hidrelétrica com potência instalada inferior a 5 MW;

iH) a partir de fonte hidrelétrica com potência instalada inferior a 1 MW e
superior a 50 MW;

iv) a partir de fonte termelétrica com CVU diferente de zero, cuja
inflexibilidade de geraçãoanual seja superior a 50%;

v) a partir de fonte termelétrica cujo CVUseja superior a R$300,OO/MWh; 11
{/IV #
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vi) a partir de fonte eólica que não atenda ao disposto no art. 59, ~ 392 da
Portaria MME n9 102/2016; e

vii) que não apresentem estudos de conexão quando solicitados pela EPE.

111.2. Empreendimentos cadastrados para participação e habilitação técnica pela EPE

8. A Empresa de Pesquisa Energética - EPE registrou o cadastramento de 1.829
projetos, totalizando 100.874 MW de potência instalada, conforme discriminação constante dos
Quadros 1 e 2:

Quadro 1: Resumo dos Empreendimentos Cadastrados
Fonte Projetos Oferta (MW)

Eólica 84S 2S.158

Fotovoltaica 825 29.780

UHE 5 213

PCH 59 939

CGH 14 39

Termelétrica a Biomassa 25 1.360

Termelétrica a carvão 4 1.667

Termelétrica a Gás Natural 52 41.718

Total 1.829 100.874

Potência (MW)
P

Qu.ant. Projetos/Estado
rOJetosFonteEstado

Quadro 2: Resumo dos Empreendimentos cadastrados, por Estado e Fonte-Ala oas
Amazonas

Bahia

Ceará

Espirito 5anto

Goiás

Fotovoltaica
Térmica a Gás Natural

Eólica
Fotovoltalca

PCH
Biomassa

Térmica a Gás Natural
Eólica

Fotovolta lea
Térmica a Gás Natural

PCH
Térmica a Gás Natural

UHE
PCH
C9H

Térmica a BiQmassa
Eólica

9
1

298
218
1
2
3
69
85
2
1
7
3
6
2
2
8

9
1

522

156

8

13

300
519

8.407
6.946

16
100

2.452
2.091
3.l.96
2.180

8
3.739

12"-7_~
107
6

135
183

300
S19

17.921

7.467

3.747

375

ov
2 ••~ 30 A partir de 2017, será exigida. no ato do Cadaslramento. a apresentação de histórico de medições contínuas da velocidade e da direção dos i6
ventos, em duas alturas distintas, sendo a altura mínima de cinquenta metros, por período não inferior a trinta e seis meses consecutivos. realizadas
no local do parque eólico, integralizadas a cada dez minutos e com índice de perda de dados inferior a dez por cento". fi>

l
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313

964

906

2.801

233

636

7.152

2.598

3.195

3.073

9.353

4.147

10.131

11.748

11.243

100.874

-1.875
50
158
9
96
450
48
200
266
233
2,527
90
10
75
260
158
2.915
1.871
727
428
149
50
9

654
2.712
6.765
2.458
6.895
6.302
5.202
244
2.414
35
31
1.667
21
3

11.219
118
148
12
628
705
6.447
600
2.201
225
8

100.874

Potência (MW)
I

22

5

16

14

18

76

11

10

28

15

82

12

98

329

102

282

1.829

Projetos/Estado•'. . - .I
Fonte

Maranhão

Tocantins

RioGrandedo
Norte

Pemambuco

TérmicaaGásNatural 2
UHE 1
PCH 8
CGH 2

Térmica a Biomassa 1
Fotovoltaica 8

PCH 2
Térmica a Biomassa 4
TérmicaaGásNatural 1

Eólica 6
Fotoyoltaica 63

PCH 6
CGH 4

Térmica a Biomassa 2
Térmicaa GásNatural 1

PCH 8
Térmicaa GásNatural 3

Eólica 52
Fotovoltaica 24

Eólica 16
PCH 10

Térmica a Biomassa 1
Térmica a Gás Natural 1

Eólica 23
Fotovoltaica 72

TérmicaaGásNatural 7
Eólica 80

Fotovoltaica 202
Eólica 199

Fotovoltaica 129
Térmicaa GásNatural 1

Eólica 90
UHE 1
PCH 3

Térmica a carvão 4
PCH 2
CGH 1

Térmicaa GásNatural 13
Eólica 4
PCH 11
CGH 5

Térmica a Gás Natural 2
Térmica a Biomassa 13
TérmicaaGásNatural 5

Fotovoltaica 2
TérmicaaGásNatural 3

Fotovoltaica 13
PCH 1

TOTAL 1.829
Fonte:Empresade PlanejamentoEnergético(EPE).

5el'lipe

Plaul

Minas Gerais

Paraná

RioGrandedo
Sul

SãoPaulo

Paralha

Mato Grossodo
Sul

Riode Janeiro

Santa catarina

Mato Grosso

Pará

I Estado
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11.3Análise das contribuições apresentadas na Audiência Pública nº 29/2019

9. Na Audiência Pública nº 29/2019, foram recebidas contribuições de 18
instituições, a saber: WEG Equipamentos, Abimaq, Abragel, Imetame, Girardi Advodados,
Energisa, Light, Abraget, Henrique ReisAdvocacia e Consultoria, Apine, Abeeólica, Eneva, Engie,
São Roque Energética, IEP,CCEE,EDPe Fenacor.

10. No total, foram encaminhadas 98 contribuições, das quais 68 referentes ao Edital
e 30 relativas a seus Anexos, principalmente relacionadas às minutas de CCEAR(Anexo 11).

113.1 - Contribuições referentes às propostas de aprimoramento das condições para execução
de garantias e de aplicação de penalidades

11. Cumpre destacar que as manifestações das Superintendências de Concessões e
Autorização de Geração - SCGe de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG restringem-se a
este tópico, estando os demais sob exclusiva responsabilidade da Secretaria Executiva de Leilões
- SEL.

12. Conforme consignado na minuta de Edital deste Leilão A-6, de 2019, submetida à
AP 29/2019, foram propostos aprimoramentos nas condições para execução de garantias de fiel
cumprimento (performance bond) e para aplicação de penalidades, com vistas a conferir maior
eficácia na implementação desses instrumentos e assegurar o cumprimento das entregas dos
empreendimentos objeto das outorgas, em linha com o que estava sendo proposto para o Leilão
de Transmissão nº 2/2019-ANEEL, com sessão pública prevista para 19 de dezembro de 2019,
cujo Edital, à época, se encontrava em fase de discussão no âmbito da Audiência Pública nº
23/2019.

13. Registra-se que a Diretoria Colegiada da ANEEL já aprovou em 13 de agosto de
2019 o referido Edital do Leilão de Transmissão nº 2/2019, estabelecendo condições específicas
para aplicação de multa e a consequente execução da garantia de fiel cumprimento em caso de
não quitação dessa multa por parte do infrator.

14. Nesse sentido, propõe-se que, para o Edital do Leilão A-6, de 2019, no tocante a
tais aprimoramentos, sejam adotadas disposições semelhantes às já aprovadas para o Edital do
Leilão de Transmissão nº 2/2019, resguardadas as diferenças específicas entre os objetos desses
certames.

15. As propostas relativas ao aprimoramento das condições para execução de dj
garantias de fiel cumprimento e para aplicação de penalidades se resumem à inserção de i
dispositivos nas minutas do Edital e das outorgas de autorização integrantes de seu Anexo 3, J>

., "" ,••",. ~ _~"ro~", P"M"""M_-,., _'-M' ••• ,;" fi""" ~ ""cio $J
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prevendo explicitamente a aplicação de multa editalícia ou contratual, com base na Lei nº
8.666/93, devido a descumprimento dos termos e prazosfirmados, com a execuçãoda Garantia
de FielCumprimento em casode não pagamento da multa aplicada. A Nota Técnicanº 14/2019-
SEL/ANEEl, de 15 de julho de 2019, detalha e fundamenta essas novas condições
consubstanciadas nas minutas de Edital e respectivas outorgas de autorização que foram
submetidas à AP nº 29/2019.

16. Apresenta-se, na sequência, a proposta a final considerada para o Edital do Leilão
A-6, de 2019, de novas condições para execução de garantias de fiel cumprimento e para
aplicação de penalidades, acordada entre as áreas envolvidas e já compatibilizada com o Edital
do Leilãode Transmissãonº 2/2019.

17. Oprimeiro ajuste efetuado em relação à minuta do Edital submetida à AP29/2019
diz respeito à redução, de 2% para 1,25% do valor do investimento, da multa editalícia ou
contratual a ser aplicada por descumprimento, sem o reconhecimento pela ANEELdo excludente
de responsabilidade do empreendedor, do marco intermediário de início de obras civis das
estruturas, restrita a empreendimentos de fonte hidrelétrica (UHEe PCH),de qualquer potência,
e de fonte termelétrica, com potência superior a 100 MW. Paraasdemais fontes, e também para
CGH,recorde-se, não há marco intermediário passívelde aplicaçãode multa do Edital por atraso
na sua implantação.

18. O segundo ajuste refere-se à exigibilidade da multa por atraso no marco
intermediário, casoaplicada à épocadaocorrência da inadimplência: a execuçãofinanceira dessa
multa ficará suspensaaté 60 dias da data prevista no cronograma constante da outorga para a
entrada em operação comercial do empreendimento. Havendo recuperação do atraso verificado
no marco intermediário dentro da tolerância para o início da operação comercial, a multa será
tornada sem efeito e o respectivo processo arquivado. Importa observar que as demais
obrigações constantes do edital, das respectivas outorgas e dos CCEARsnão são cobertas por
esseprazo de tolerância, sendo ele aplicável somente para essamulta editalícia ou contratual.

19. O terceiro ajuste foi efetuado nos patamares de multas por atraso no início da
operação comercial que superar a tolerância de 60 dias, os quais passarampara a faixa de 2,5%
(no mínimo) a 5,0% (no máximo) do investimento, "proporcionalmente ao tempo de atraso
verificado no período de 61 a 360 dias ou mais em relação ao marco estabelecido no cronograma
constante da outorga, podendo haver redução do valor variável que exceder 2,5% em face do
existência de circunstâncias reconhecidas pela ANEEL como comprobatórias da diligência do
agente na execução do empreendimento", em lugar dos valores fixos de 4%, 4,5% e 5% do
investimento anteriormente propostos para atrasos entre 61 e 180 dias, 181 a 365 dias e rJ /
superiores a 365 dias, respectivamente. ur
20. Dessemodo, casoaplicada multa por mora no início dasobras civisdasestruturas, j>
e havendo também atraso injustificado (não reconhecido pela ANEELcomo excludente de fS
.A_'''oo'.md~~'''~",,~'''''''.0._"'.•••••••.'''-f-~''.'r1(
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responsabilidade do empreendedor) no início da operação comercial do empreendimento para
além de 60 dias após a data estabelecida no cronograma constante da outorga, serão cumuladas
as multas de 1,25% do investimento e de 2,5% a 5,0% do investimento, a depender do período
de mora apurado, limitado o somatório dessas penalidades contratuais a 5,0% do investimento.
Neste caso, a exigibilidade da multa por atraso no marco intermediário dar-se-á a partir do 612

dia, mas não implicará a necessidade de reconstituição da garantia, em caso de sua execução,
em face do limite de cumulação de S% do investimento.

21. Destaca-se também que, ainda que possa ser aberto imediatamente após 60 dias
da data prevista no cronograma de implantação constante da outorga, o processo de apuração
de responsabilidade por atraso no início da operação comercial do empreendimento somente
será finalizado depois da efetiva ocorrência desse evento, para fins de aplicação da multa
correspondente ao tempo de atraso.

22. Em relação aos casos de inexecução total ou parcial do empreendimento, propõe-
se a aplicação de multa no valor correspondente a pelo menos 5% do valor do investimento,
sendo limitado esse valor a 10% do investimento, de modo a possibilitar o desconto do valor
integral da GFC, em caso de não pagamento da multa pelo infrator. Os valores não ressarcidos
poderão ser inscritos em Dívida Ativa, em nome do empreendedor infrator. A viabilidade jurídica
dessa proposta foi atestada pela Procuradoria Federal na ANEEL, por meio do Parecer n.
00319/2019/PFANEEL/PGF/AGU, o qual conclui "não hove[r} incompatibilidade desta regra
editalícia com o disposto no 9 10 do art. 4º-A da Resolução Normativa n. 693/2015", além de
ratificar os termos do Parecer n. 00249/2019/PFANEEL/PGF/AGU.

23. Importante mencionar que, tanto para o caso de inexecução total ou parcial do
empreendimento quanto atraso superior a 60 dias da data prevista no cronograma para a
entrada em operação comercial, haverá possibilidade de se considerar eventuais circunstâncias
atenuantes na aplicação da multa contratual ou editalícia.

24. Adicionalmente, destaca-se que, exclusivamente para os empreendimentos de
fonte hidrelétrica (UHE e PCH), de qualquer potência, e de fonte termelétrica, com potência
superior a 100 MW, a garantia de fiel cumprimento poderá ser substituída por novas garantias,
no valor de 75% do originalmente prestado, desde que o marco constante da outorga referente
ao início de obras civis das estruturas seja cumprido rigorosamente no prazo.

25. Registre-se que conforme ressaltado na Nota Técnica n. 14/2007-SGH/SFF/ANEEL
(SICn. 48539.005663/07-00), a "liberação da garantia proporciona a redução do valor segurado,
com impacto direto no custo total do seguro". Não obstante, para desestimular o empreendedor r1l'\ /
a retardar os investimentos restantes para a finalização da obra, a multa por eventual atraso na V'V
entrada em operação comercial observará o percentual do investimento correspondente,
independentemente da parcela da GFC liberada, respondendo o agente pelo pagamento da ~
diferença em relação ao valor da GFCoriginal. (j
• A Nola Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Número: 48577.002349/2019-00



-,

E=lANfEL
AGENCIA NACIONAL Df ENERGIA ELHRJCA

P. 9 da NOTA TÉCNICA N2 21/2019 - SEL-SCG-SFG/ANEEl,de 09/09/2019.

-

26. Cabe ainda registrar que o valor da garantia de fiel cumprimento a ser exigida
permanece o mesmo, correspondente a 5% do investimento declarado pelo empreendedor ou
estimado pelo Poder Concedente (no casode UHE> 50 MW). Assim,eventual aplicaçãode multa
por inexecuçãototal ou parcial do empreendimento, único casoem que a multa poderá exceder
o valor da GFC,a Concessionáriaou Autorizada responderá pelo pagamento da diferença, em
caso de execução da garantia, conforme expressamente previsto no ~ 12 do art. 87 da Lei n.
8.666/1993.

27. Valeobservar também que, cumulativamente com aaplicaçãode multa, noscasos
de inexecução total ou parcial da outorga ou de ocorrências a ela equiparáveis, é possível a
imposição daspenalidades de advertência, suspensãotemporária de participação em licitação e
impedimento de contratar ou de receber outorga da Administração por até 2 anos, declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e cassaçãoda concessão
ou da autorização do empreendimento. Essaé a conclusão constante do item 50 (iii) do Parecer
n. 00319/2019/PFANEEL/PGF/AGU,o qual, no ponto, examina o alcance dos arts. 77 a 80 da Lei
n. 8.666/1993.

28. Ainda em linha com as condições estabelecidas para o Edital do Leilão de
Transmissão n2 2/2019, foi acrescida a hipótese de aplicação de multa contratual, no valor de
0,05% (cinco centésimo por cento) do investimento estimado para implantação do
empreendimento pelo atraso injustificado no envio de informações mensais para o
acompanhamento da implantação do empreendimento, conforme estabelecido na Resolução
Normativa n2 389/2009, nos termos do Relatório de Acompanhamento da Implantação de
Empreendimentos de Geraçãode EnergiaElétrica - RAPEEL.

29. Ressalva-se,contudo, que tal penalidade, por não constituir hipótese de execução
de garantia de fiel cumprimento, não poderá ser descontada desta.

30. Emtermos gerais, são essasasdisposições que propomos ao exame da Diretoria
Colegiada,compatíveis com aquelas já estabelecidas para o Edital do Leilão de Transmissão n2
2/2019.

31. A partir daspropostas aqui apresentadas, relativas à aplicaçãode penalidades e à
execução de garantias de fiel cumprimento, considera-se importante avaliar a destinação dos
valores dessasmultas editalícias ou contratuais.

32. Atualmente, nos termos da Portaria MME n2 514, de 2 de setembro de 2011, a /'t~/
CCEEé a beneficiária das garantias exigidas nos Leilões de Geração, sejam elas de proposta ou l}y
de fiel cumprimento, sendo a Conta de Energia de Reserva- CONERo destino dos recursos<11
resultantes da execuçãodessasgarantias.. 16 i/p
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33. Já as multas aplicadas pela ANEEL, editalícias/contratuais ou administrativas, são
destinadas à Conta de Desenvolvimento Energético - COE,conforme estipulado no art. 13 da Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

34. Ocorre que, no caso da execução de garantia para ressarcimento de multa
aplicada e não paga pelo infrator, o valor recebido serve para quitação total ou parcial da
respectiva multa. Portanto, isso implica que a destinação dos valores ressarcidos deva ser a COE
e não a CONER,como previsto na Portaria n. 514/2011.

35. Ademais, tendo a CCEE como beneficiária das garantias financeiras, eventual
ausência de ressarcimento de multa (não paga pelo infrator) por meio de garantia de fiel
cumprimento não poderia ser incluída no CADIN, já que o cadastro em Dívida Ativa só permite a
inscrição de débitos junto a entes da Administração Pública Federa.

36. Em razão dessa situação, propõe-se o encaminhamento de sugestão ao MME para
alterar a Portaria MME n. 514/2011, de forma a estabelecer a ANEEL como a beneficiária das
Garantias de proposta e de fiel cumprimento nos Leilões de Geração, e a retirar a previsão de
destinação dos valores decorrentes de execução à CONER.

37. Quanto às contribuições recebidas, alguns questionamentos relacionados às
propostas de novas condições de execução de garantias e de aplicação de penalidades são de
ordem jurídica, razão por que foram estes submetidos à Procuradoria Federal junto à ANEEL, com
pedido de exame e manifestaçã03 em relação aos seguintes pontos:

1) a legalidade do item 16.3 da minuta de Edital do leilão de Geração nº 04/2019
- que dispõe sobre sanções durante a fase de implantação do empreendimento -
em face do disposto no art. 3º, inciso X, da lei nº 9.427/1996, especialmente no
que se refere ao limite, para aplicação de multa administrativa/sancionatória, de
2% do faturamento ou do valor estimado da energia produzida, nos casos de
autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses
anteriores à lavratura do auto de infração;

2) o aparente conflito entre o item 16.3, subitem 16.3.3, alínea "c", da minuta de
Edital - que prevê a aplicação de multa de valor fixo, em função do tempo de
atraso, tendo por base de cálculo o valor do investimento correspondente - e o
disposto no art. 12, inciso IV, da Resolução Normativa nº 846/2019, que encerra
tipo infracional específico para aplicação de multa por descumprimento de prazo
(atraso) na implantação de empreendimento, com enquadramento no Grupo IV e a
limitado a 1% da base cálculo a ser considerada. 'P

fi
3 Mediante o Memorando n. 41/2019-SEUANEEL, complementado pelo Memorando n. 42/2019-SEUANEEL, Y I/
ambos de 2 de setembro de 2019. ~
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3) os percentuais propostos para aplicação de multas por atraso em marcos do
cronograma, que seriam mais gravosasque asatuais, além de desproporcionais e
abusivas;

4) possibilidade do desconto da garantia de fiel cumprimento, a título de
execução, sem a "apuraçãa do 'quantum debeatur' ao erário, refletindo
exatamente a vaIar do dano provocado, sob pena de a execuçãa representar,
indevidamente, um fim em si mesma";

38. Em resposta, a Procuradoria Federal exarou o Parecer n.
00385!2019!PFANEEl!PGF!AGU, de 9 de setembro de 2019, o qual, no ponto, apresenta as
seguintes conclusões:

"89. Na opinião desta Procuradorianão há ilegalidade, tampouco conflito do disposto na
item 16.3 e seguintes do Editalda Leilãode Geraçãong 04/2019 com o art. 3g, incisoX, da
Leing 9.427/1996 e com o art. 12, inciso IV, da Resolução Normativa ng 846/2019.

90. O item 16.3 e seguintes do Edital do Leilãode Geração ng 04/2019 traz a figura da
multa contratual ou edita/fcia, que não se confunde com a multa administrativa de que
tratam o art. 3g, inciso X, da Lei ng 9.427/1996 e o art. 12, inciso IV, da Resolução
Normativa ng 846/2019.

91. Assim, em caso de atraso na entrada em operação comercial ou descumprimento do
cronograma, o disposto no Editaldo Leilãode Geraçãong 04/2019 deve prevalecer sobre
o art. 12, inciso IV, da Resolução Normativa ng 846/2019. Trata-se de aplicação do
postulado da vinculação do edital como norma cogente que rege todo o certame. O
disposto no art. 12, inciso IV, da Resolução Normativa ng 846/2019 deve ser aplicado para
situaçães que envolvem empreendimentos que não participaram de um procedimento
licitatórioou para fatos não previstos pelo Edital.

92. A multa administrativa deve ser aplicadaquando o empreendimento já estiver em fase
de exploração. Além disso, é possivel sustentarmos a aplicação subsidiária da multa
administrativa parafatos infracionaisou descumprimento de obrigações que não estejam
expressamente previstos no Editalou no ato de outorga.

93. Na visão desta Procuradoria,a ANEELgoza de plena competência para fixar critérios,
parâmetros e condiçães poro a aplicação de multas contratuais ou editalícias com base
nos arts. 86 e 87, da Lei ng 8666/93. Segundo este árgão juridico, o Edital do Leilãode
Geração ng 04/2019 está claro e objetivo o suficiente quanto às hipóteses de cabimento
da multa em obediência aos principios da legalidade e da vinculação ao instrumento
convocatório. Além disso, entende-se que os percentuais de multo propostos estão iJL
devidamente justificados e proporcionais. fi;, !P

• A Nota Téalica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. &
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94. Por fim, não restam dúvidas quanto à possibilidade de se executar o segura garantia
caso não haja pagamento da multa contratual, haja vista o dispasto no art. 86, 92P, da Lei

nP 8666/93".

39. Destaca-se, também, como contribuição, a proposta de se retirar, como uma das
hipóteses de execução da garantia de fiel cumprimento, a inadimplência na liquidação financeira
das operações do Mercado de Curto Prazo, no prazo da vigência da garantia de Fiel
Cumprimento, a qual advém da Portaria MME nº 514/2011. Confira-se a justificativa
apresentada:

"Prapomos a exclusão do item 13.8.6, pois a redação proposta pelo ANEEL permite o
execução da GFC independentemente da relevância do valor devido e do prazo em que o
agente permaneceu inadimplente no MCP. Veja que os altos valores envolvidos da GFC
poderiam, por exemplo, serem executados na hip6tese do agente apresentar
inadimplência de R$ 1,au por uma semana, que pode acontecer por decorrência de algum
erro de pagamento tanto no valor quanto na data, sendo facilmente ajustado, se
possível".

40. Sugere-se o acatamento dessa proposta pois, de fato, a natureza dessa infração
não tem relação com o objeto a ser efetivamente segurado, qual seja, a implantação de um
empreendimento de geração.

41. Adicionalmente, tem-se que a CCEEexige, para fins de participação na liquidação
financeira, o aporte de garantia específica, nos termos do Procedimento de Comercialização, o
que reforça a tese da dispensa da garantia de fiel cumprimento para cobrir eventos de
inadimplência em liquidação financeira.

42. Vale também mencionar o fato de que, na fase de habilitação no Leilão, daquelas
proponentes vencedoras, é verificado a adimplência setorial, inclusive junto à CCEE.

113.2 - Demais contribuições referentes ao corpo do Edital

43. Entre as contribuições mais relevantes sobre o corpo do Edital, além daquelas já
comentadas anteriormente, destacam-se as relativas à contratação do empreendimento
marginal, cuja sistemática a ser adotada no certame foi estabelecida na Portaria MME nº
337/2019.

44. De acordo com essa Portaria de diretrizes da Sistemática, o MME optou por adotar
a mesma regra utilizada no Leilão A-6 de 2018, que consiste na confirmação (ou não) do último rnJ /
lance válido, na etapa denominada Ratificação de Lance, exclusivamente pelo Gerador/Vendedor \)\V
com empreendimento marginal que complete a quantidade demandada do produto, para uma
quantidade de lotes inferior àquela por ele ofertada (maior valor entre a diferença estritam1e p

Número: 48577.002349/2019-00
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necessária para completar a demanda do produto e 30% da energia habilitada do respectivo
empreendimento marginal).

45. As contribuições na AP 29/2019 foram no mesmo sentido das diretrizes
estabelecidas na Sistemática, qual seja, a de limitar a possívelsobrecontratação no leilão. Cabe
destacar, contudo, que aversão que o Ministério de Minas e Energiacolocou em Consulta Pública
em relação a essasistemática, a de nº 75, dispunha em outro sentido, ao propor a retirada da
etapa de ratificação de lance, sem impor qualquer limitação à sobrecontratação em relação à
quantidade demandada pelas Concessionáriasde Distribuição.

46. Além dessascontribuições, destacam-se, também, aquelas que sugerem a volta
da obrigação de aporte de garantia de proposta para asConcessionáriasde Distribuição.

47. Sugere-seacolhimento dessaproposta, com vistas a melhor exame da matéria, a
partir da realização de estudo específico, tendo em vista a existência de instrumentos
regulatórios, já estabelecidos, que permitem à Aneel agir em caso de descumprimento de
quaisquer obrigações contraídas pelas Compradoras no certame, vis-à-vis a condição de
concessionáriade serviço público de distribuição de energia.

48. Quanto àsdemais sugestõesencaminhadas na Audiência Públicasobre o corpo do
Edital, menciona-se que estas se referem basicamente a adequações textuais ou alterações
tópicas.

11.3.3 CCEAR- principais contribuições

49. No que se refere aos Contratos de Comercialização, destaca-se a contribuição
relativa à sazonalização e modulação dos contratos por quantidade, das fontes eólica e
fotovoltaica, cujo autor sugere seguir o perfil da carga declarada pelo comprador ou,
alternativamente, ser feita pelo comprador com base na disponibilidade mensal de energia,
dentro dos mesmos limites de 20% para mais ou para menos.

50. Recomenda-seo não acatamento dessacontribuição pelas razõesjá expostas na
Nota Técnica 084/2018-SRG-SRM/ANEEL, assim como pela necessidade de maior
aprofundamento dessaquestão, por exemplo em uma audiência pública aberta especificamente
para discutir essetema, com a participação ampla dos agentes.

51. Ainda no bojo dos contratos por quantidade para as fontes eólica e solar riIi /
fotovoltaicas, foi proposta modificação da subcláusula 4.5.2 do CCEARpara que, em caso de lJlI
alterações de características técnicas, a obrigação mensal não estivesseatrelada unicamente ao I

novo valor da garantia física, mas sim a qualquer evento que implique nova curva de obrigaçã~ .~.
mensal do vendedor, independentemente de se alterar a garantia física ou não. Sugere-senã~

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. ~
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acatar tal proposta, pois a garantia física é o parâmetro utilizado para verificação de insuficiência
de lastro de venda.

52. Também foi apresentada contribuição no sentido de que, em razão dos riscos de
exposição de submercado ocasionado pela diferenciação de preços no MCP, os leilões de energia
nova passassem a contratar energia em todos os submercados, com alocação percentual a cada
um deles a ser definida e divulgada, seja pelo MME ou pela CCEE, após a declaração das
Distribuidoras, mediante análise prévia do cruzamento de submercado do portfólio de contratos
da "Distribuidora Brasil", cabendo aos geradores a precificação por eventuais exposições.

53. Essa proposição está fora do escopo da Audiência Pública por abranger diversos
outros regramentos da ANEEL, podendo, se for o caso, ser discutida em momento oportuno e no
âmbito de processo específico.

54. Ademais, foram recebidas contribuições para reduzir os riscos dos geradores em
razão de atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão, o que na
prática resgataria o que se convencionou a chamar de usina apta.

55. Propõe-se o não acatamento dessas contribuições, uma vez que o MME afastou a
possibilidade da condição de apta para o Leilão, conforme consignado no art. 14 da Portaria MME
nº 222/2019, que estabeleceu as diretrizes deste Leilão.

56. Outra contribuição relevante relaciona-se à supressão da condição de eficácia do
CCEARà celebração do CCG.Foram recebidas propostas para a volta do CCGcomo condição de
eficácia do CCEAR,assim como sugestões para aprimoramentos dos mecanismos de garantia e
CCGs vigentes e aumento do rigor da fiscalização econômica financeira das distribuidoras
inadimplentes, sem a apresentação de uma proposta específica.

57. Sugere-se o não acolhimento dessas contribuições, na medida que, conforme
julgados da Diretoria Colegiada da ANEEL, bem como do Ofício Circular ANEEL nº 18/2017, de 30
de outubro de 2017, a ausência da celebração do CCGnão afasta a obrigação das Concessionárias
do pagamento aos Geradores e nem enseja, automaticamente, a rescisão do contrato de
comercialização em caso de não celebração do CCG,descaracterizando o CCGcomo condição de
eficácia. Não obstante, permanece a obrigação de assinatura do CCGpelas partes, continuando
válidas também as penalidades decorrentes disso.

58. Também foi apresentada contribuição versando sobre a possibilidade de a !
distribuidora não assinar o CCGe CCEARou ficar inadimplente, sendo proposta a inserção de nt
subcláusula no CCG com a possibilidade de cancelamento da venda da energia contratada no VII
caso de não assinatura. Sugere-se, igualmente, não acatá-Ia, dado que o CCEARjá prevê as
hipóteses de Resolução do contrato, entre as quais, o não pagamento pela energia consumida . .j1)t

~
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59. Ainda sob a temática do CCG, foi apresentada contribuição propondo nova
subcláusula nesse contrato, de acordo com a qual a distribuidora, em caso de inadimplência,
ficaria obrigada a dirigir para as Contas Centralizadoras a arrecadação de um montante
compatível de recursos, oriundos diretamente do pagamento de faturas emitidas para seus
consumidores, sob pena de aplicação de penalidades. Sugere-senão acatar tal proposta, pois o
contrato já prevê penalidades por inadimplência do comprador.

60. Destacam-se, também, contribuições no sentido de flexibilizar o cronograma
anual de indisponibilidade programada declarada ao ONS,de forma a permitir maior liberdade
ao vendedor para seutilizar delas ao longo do ano.

61. Recomenda-se o não acatamento dessa contribuição, tendo em vista que o
operador nacional necessita de conhecimento prévio das disponibilidades das usinas, na
programação da operação, acarretando, na definição antecipada da parada programada da
central geradora, maior segurança operativa. Observa-se que o contrato já estabelece
flexibilidade relacionada à definição da indisponibilidade programada, realizada em comum
acordo entre o gerador e o ONS.

62. Foi também apresentada proposta relacionada à subcláusula 5.9 do CCEARpara
possibilitar que o vendedor apresente, durante a vigência do contrato, um custo de geração
(CVU)superior ao nele especificado, em casode celebração de Contrato de PrestaçãodeServiços
Ancilares, para despacho complementar visando a manutenção de reserva de potência
operativa.

63. Tal proposta desvirtua o preço pactuado no contrato, oriundo da venda de energia
em um Leilão regulado, cujo valor do CVUfoi declarado pelo agente, não cabendo o valor do CVU
ser alterado unilateralmente, no único interesse do vendedor. Nesse sentido, propõe-se não
acatar tal proposta.

64. Destaca-seainda a proposta de, em casode resolução do contrato, diferenciar as
penalidades, se causada por não renovação de contrato de fornecimento de combustível. A
proposta consiste em aplicar 1 ano ou 1,8 anos de faturamento em caso de não renovação do
combustível. Recomenda-sea rejeição dessa proposta, pois, independentemente da causa da
resolução do contrato, o prazo mais curto para reposição de energia nova é do leilão A-3, pois,
conforme estabelecido na subcláusula12.1, o contrato será resolvido pela ANEEl na hipótese de nv;.
não renovação da comprovação da disponibilidade de combustível, apóso término do último ano V\I
de disponibilidade de combustível já comprovado. Portanto, quando o contrato for resolvido,
não haverá mais o prazo de 5 anos para a recontratação. 1$
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL ~
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65. Os argumentos expressos nesta Nota Técnica estão fundamentados nos seguintes

instrumentos legais e regulatórios:

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

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

c) Portaria MME nº 102, de 22 de março de 2017;

d) Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019;

e) Portaria MME nº 337, de 28 de agosto de 2019.

v - DA CONCLUSÃO

66. A análise das contribuições enviadas no decorrer da AP nº 29/2019, relativas ao
texto do Edital e Anexos, está consolidada no Relatório de Análise de Contribuições, o qual segue

como anexo desta Nota Técnica.

67. Em face do exposto, a minuta do Edital do Leilão nº 4/2019, e seus Anexos,
destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a
partir das fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a carvão nacional, a gás
natural e a biomassa), concomitante com a outorga de concessão/autorização ou adequação de
outorga existente, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2025,
encontra-se em condições de ser submetida à apreciação da Diretoria da ANEEL.

VI - DA RECOMENDAÇÃO

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

~1l~

IG6iBARRA CAMINHA'
Especialista em Regulação/SEl

~RdtUND..•~
Especialista gulação/SEL

De acordo:

d~
ROMÁRIO DEOLIVEIRA BATISTA

Gerente da Secretaria Executiva de Leilões
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CA~:RDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e

Autorizações de Geração

li
GE IL NOGUEIRA DE JÚNIOR

erintendente de Fi calização dos
Serviços de Geração

~
A C UDI INO DOS SANTOS

Superintendente Adjunta de Concessões e
Autorizações de Geração

~n~~9>-----
LUDIMILA LIMA DA SILVA

Superintendente Adjunta de Fiscalização
dos Serviços de Geração
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 

# Entidade 
Documento 

questionado 
Proposta 

ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

1. 

WEG 

EQUIPAMENTO

S ELÉTRICOS S. 

A./ Abimaq 

EDITAL 

3.3.2 No caso de importação de aerogeradores, estes deverão ter potência nominal igual 

ou superior a 5.500 kW (cinco mil e quinhentos quilowatts). 

JUSTIFICATIVA 

Relatamos o cenário atual de fabricação de aerogeradores (Turbinas Eólicas) no Brasil 

e a importância do setor no desenvolvimento tecnológico e produção industrial brasileira. 

O parque industrial brasileiro de fabricação de aerogeradores conta com investimentos 

realizados e ainda não pagos, da ordem de R$ 1,0 bilhão, em mais de 50 novas unidades 

fabris e/ou ampliações na capacidade produtiva existente, muitas delas agora em 

completa estagnação devido a falta de contratação e leilões para o setor. Esses 

investimentos foram feitos pelos fabricantes de aerogeradores e respectiva cadeia 

produtiva que os abastece em todo território nacional, mantendo mais de 200 mil 

empregos (diretos e indiretos). 

Tais investimentos se deram em função do financiamento em longo prazo ofertado pelo 

BNDES para empreendimentos de geração de energia proveniente de fonte eólica, mas 

não sem antes exigir que os aerogeradores e suas partes fossem, progressivamente, 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. A 

Potência nominal de 2.500 

kW foi definida pelas 

Diretrizes do Ministério de 

Minas e Energia (Prt. nº 

222/2019).  
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nacionalizados (fabricados no Brasil) o que possibilitou a instalação de fábricas dos 

maiores desenvolvedores de turbinas eólicas do mundo no país. 

Como já mencionado é importante salientar que o programa de nacionalização do 

BNDES vinculado ao apoio financeiro em longo prazo para o desenvolvimento dos 

parques eólicos foi de vital importância para que esse investimento acontecesse 

trazendo ao parque industrial brasileiro inovações produtivas e novas linhas de 

fabricação inexistentes em período anterior ao mesmo. 

Dos dez maiores fabricantes de aerogeradores mundiais (excetuando-se os de origem 

asiática), seis deles estão estabelecidos no Brasil, fabricando aerogeradores no estado 

da arte e ofertando ao mercado mundial. 

Hoje, os seis fabricantes nacionais têm seus aerogeradores credenciados no 

FINAME/BNDES, com o índice de nacionalização necessário para ofertarem seus 

produtos com financiamento diferenciado de longo prazo oferecido pelo 

BNDES/FINAME. 

Empresas nacionais e estrangeiras que compõem a cadeia produtiva do setor na 

fabricação de partes (torres de aço e concreto, pás eólicas) e componentes das turbinas 
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eólicas investiram em novas tecnologias e em unidades no Brasil visando atender as 

exigências do BNDES e poder participar do mercado regulado do setor. 

Vimos, portanto, não somente mostrar o sucesso desse setor econômico no país, mas 

também reforçar o entendimento da importância da continuidade de leilões regulares 

para a manutenção e crescimento da economia, geração de riqueza, tecnologia e 

consequentemente geração e manutenção de empregos de qualidade que o setor 

demanda; mas também para reforçar a importância da participação do BNDES no 

desenvolvimento e continuidade dos investimentos em tecnologia de ponta que o setor 

demanda e oferta. 

Outro ponto de extrema importância é o viés importador criado também, pela não 

atualização técnica, nos editais dos leilões, do desenvolvimento tecnológico já realizado 

nesse setor. O cenário tecnológico e de fabricação no Brasil atualmente tem capacidade 

de fabricação e de oferta de aerogeradores em potência superior a mencionada na 

Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019 no seu Art. 5º “Art. 5º Para projetos de 

geração a partir de fonte eólica, além das condições para Cadastramento e 

Habilitação Técnica estabelecidas na Portaria MME nº 102, de 22 de março de 2016, 

no caso de importação de aerogeradores, estes deverão ter potência nominal igual 

ou superior a 2.500 kW (dois mil e quinhentos quilowatts)” o qual deve ser 
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atualizado, alterando-se o teto de potência de 2,5 MW para 5,5 MW. Fortalecendo este 

pleito acrescenta-se o gráfico abaixo que demonstra a evolução das potências dos 

aerogeradores fabricados nas Américas ao longo dos anos. 

 

O efeito dessa alteração será em primeira mão a manutenção do funcionamento das 

fábricas de aerogeradores no Brasil e num segundo plano mais investimentos em 

produção nacional e consequente inibição da importação de tais equipamentos. Outro 
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fato que agrava a isonomia com os importados é que para aerogeradores com potencias 

acima de 3.300 kVA (2.640 kW) o imposto de importação é igual a ZERO. 

2. Abragel Edital 

Não foi apresentada proposta específica 

Reitera-se a importância da sistemática e posteriormente o edital do Leilão A-6/2019, 

conferir tratamento distinto para os preços de referência para os  

EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA E COM CONTRATO, de forma a segregar (i) as UHEs 

concedidas com potência superior a 50 MW; (ii) das UHEs autorizadas com potência de até 50 

MW, PCHs e CGHs, por se tratar de grupos de usinas com características, custo e riscos 

distintos entre si. Desta forma, sugeriu-se na ocasião o seguinte acréscimo em destaque na 

redação proposta na minuta de portaria disponibilizada pelo MME:   

CAPÍTULO III  

DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA  

Art. 4o A configuração do SISTEMA será realizada conforme 

definido a seguir.  

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

A definição dos produtos foi 

definida na sistemática (Prt. 

337/2019). 
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§ 1o Os representantes da ENTIDADE COORDENADORA 

validarão no SISTEMA, antes do início do LEILÃO, os seguintes 

dados: I - o PREÇO INICIAL para cada PRODUTO;  

II - o PREÇO DE REFERÊNCIA para:  

a) EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO CASO 1;  

b) EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO CASO 2, quando couber; e  

c) EMPREENDIMENTO COM OUTORGA COM CONTRATO:  

c.1) EMPREENDIMENTO COM OUTORGA DE CONCESSÃO COM 

CONTRATO;  

c.2) EMPREENDIMENTO COM OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO COM 

CONTRATO.  

 A ABRAGEL destaca a importância desse ponto para seus associados, 

considerando que a definição adequada do preço de referência para as UHEs 

autorizadas (com potência igual ou inferior a 50 MW) está diretamente associada à 

viabilidade comercial necessária para implantação desses empreendimentos, 

diretamente ligada ao interesse público inerente à exploração dos potenciais 

hidráulicos brasileiros. Destarte, a ABRAGEL reitera sua solicitação, para que o preço 

desses empreendimentos a serem estabelecidos no item 10.3.3.1 da Minuta de Edital 
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esteja aderente à realidade, que: (i) seja considerado o mesmo preço de referência das 

PCHs e CGHs; ou (ii) seja calculado especificamente com base nas UHEs com as mesmas 

características, quais sejam, apenas aquelas autorizadas com potência até 50 MW.  

 Desta forma, em linha sugere-se a seguinte acréscimo no item 10.3.3.1 da Minuta de Edital 

disponibilizada pela ANEEL no âmbito da Audiência Pública nº 29/2019:  

10.3.3 Preços de Referência para Empreendimentos com Outorga 

com Contrato:  

10.3.3.1 Empreendimento Hidrelétrico objeto de 

concessão (UHE com potência superior a 50 MW): R$ 

XXXX/MWh ();  

10.3.3.2 Empreendimento Hidrelétrico objeto de autorização 

(UHE com potência até 50 MW): R$ XXXX/MWh ();  

10.3.3.3 Empreendimento Eólico: R$ /MWh. 

3. Abragel Edital 

Não foi apresentada proposta específica 

Verificamos um ponto bastante sensível, que diz respeito ao entendimento 

de que caso as instalações de transmissão para escoamento da energia 

vendida pelo empreendimento de geração no Leilão não estejam disponíveis, 

Não 

Aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

Possibilidade 

explicitamente contrária à 

Portaria de diretrizes: Art. 
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o respectivo vendedor não terá direito à receita de venda, mantendo a 

obrigatoriedade de reconstituição de lastro, em função do atraso na 

operação comercial. 

A ABRAGEL possui extrema preocupação com a imprevisibilidade, além da 

insegurança jurídica e regulatória que essa medida pode trazer aos seus 

associados, haja vista que a não verificação da receita de venda pode 

impactar negativamente, dentre outras, as obrigações assumidas nos 

contratos de financiamento estabelecidos com o BNDES (covenants1), que 

têm como parte do lastro a receita advinda da comercialização de energia 

com a Distribuidora, e que por sua vez são fatores relevantes para 

viabilização da venda da energia no certame e por conseguinte dos 

empreendimentos.  

Ademais, não é razoável que o agente de geração que vende sua energia no 

certame seja afetado por um problema que não está na sua gestão. Tal fato 

14. No Leilão de Energia 

Nova "A-6", de 2019, 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 

                                                           

1 Compromisso de dívida específica que impõe algumas obrigações ao credor.  
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poderá inclusive requerer a postergação de sua participação nos leilões para 

um momento em que se terá plena garantia das instalações da transmissão 

geração apto a entrar em 

operação comercial. 

 

 

 

4. 

WEG 

EQUIPAMENTO

S ELÉTRICOS S. 

A. / Abimaq 

Anexo 2 - 
CCEAR -

EOL 
 

 (vii) caso os aerogeradores instalados pelo VENDEDOR sejam importados e tenham 
potência nominal inferior a 5.500 kW (cinco mil e quinhentos quilowatts). 
 
JUSTIFICATIVA 

Coerência com a proposta acima, que solicita a atualização nos editais dos leilões, com 
alteração do teto de potência de 2.500 kW para 5.500 kW, pois em função da evolução 
tecnológica promovida pelo setor nos últimos anos, a indústria nacional possui 
capacidade de produzir equipamentos com potência até 5.5 MW. Trata-se, portanto, tão 
da atualização da descrição do “Ex 001” da NCM 8502.31.00 – De Energia Eólica da 
LETEC, estando em consonância com a atual tecnologia existente na indústria nacional.  

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

A Potência nominal de 

2.500 kW foi definida pelas 

Diretrizes do Ministério de 

Minas e Energia (Prt. nº 

222/2019). 

 

5. Imetame Edital 

2.3. Poderão participar deste LEILÃO, como VENDEDORAS, desde que satisfaçam 
plenamente as disposições do Edital e da legislação em  vigor, e seu(s) 
empreendimento(s) possua(m) Cadastramento e Habilitação Técnica pela EPE, 
conforme Portaria MME nº 222/2019 e suas alterações: 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

As diretrizes emitidas pelo 

Ministério de Minas e 

Número: 48577.002349/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 

  

 

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

11 

2.3.4. A Licença Ambiental, prevista no inciso VIII do §3º do art. 4º da Portaria MME 
nº. 102/2016 poderá ser entregue até a data da inscrição do leilão. 
 

JUSTIFICATIVA 

Basicamente a pré-qualificação tem como função antecipar parte da fase de 
habilitação, que acaba por ser realizada em duas fases, sendo a primeira 
realizada antes do procedimento licitatório, restringindo a concorrência 
apenas àquelas empresas que ultrapassem esta fase, conforme previsto no art.  
114 da Lei 8.666/93, verbis:  

   

Art. 114.  O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de licitantes 
nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende 
análise mais detida da qualificação técnica dos interessados.  
§ 1º A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da 
autoridade competente, aprovada  pela imediatamente superior § 2º Na pré-
qualificação serão observadas as exigências desta Lei relativas à concorrência, à 
convocação dos interessados, ao procedimento e à analise da documentação. (grifos 
não originais)  

A pré-qualificação é uma bipartição da fase de habilitação da licitação, 
que faz com que requisitos de habilitação técnica sejam avaliados 
previamente. Todavia, não pode ser utilizada indiscriminadamente. Pela 

Energia estabeleceram o 

momento da entrega da 

licença ambiental, sendo a 

fase de habilitação de 

competência da EPE. 
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própria dicção da Lei, esta aplica-se apenas quando a licitação recomenda 
“análise mais detida da qualificação técnica dos interessados”.  

Igualmente e por óbvias razões, tal dispositivo deve ser interpretado de 
modo sistemático e em obediência aos princípios constitucionais e demais 
disposições legais aplicáveis.  

A interpretação deve levar em conta o disposto no inciso I do §1º do art. 3º da 
Lei nº. 8.666/93, restando evidente que as exigências da pré-qualificação não 
devem admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo da licitação. Noutras palavras, tudo que puder ser analisado 
objetivamente e não dependa de qualquer avaliação analítica do ponto de 
vista técnico não deve ser inserido como exigência para a fase de pré-
qualificação, sob pena de restringir em demasia a concorrência.  

Ou seja, ou o empreendimento que participa da licitação tem licença 
ambiental, ou não tem. Não há meio termo ou qualquer avaliação analítica e 
técnica a ser feita neste caso, sendo este apenas um item de “check list”, e 
nada mais.  
A data limite para cumprimento da exigência prevista para a fase de pré-
qualificação ocorre 80 (oitenta) dias antes da data prevista para a realização do 
leilão. Todavia, sendo este um item de simples verificação, ou seja, é apenas 
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um item de “check list”, impedir que empresa que obtenha licença ambiental 
dentro deste prazo/interregno participe do leilão revela-se restritivo à ampla 
concorrência.  Notem que não se é contra a apresentação de licença ambiental 
de modo preliminar à licitação. Todavia, não se pode admitir que tal exigência 
restrinja o caráter competitivo da licitação, sob pena de tornar nulo todo o 
certame.  

Qualquer restrição ao potencial caráter competitivo da licitação pode 
ser operacionalizada quanto a sua forma e ao seu tempo. Ou seja, a exigência 
deve se limitar aquela estritamente necessária para garantir a qualidade 
técnica quanto à forma, assim como deve ser exigida no tempo certo, de modo 
que, acaso não atendidos quaisquer destes requisitos (forma e tempo), restará 
desarrazoada.  

Consideramos razoável exigir a licença ambiental como requisito para 
habilitação para o Leilão A-6 2019, desde que tal exigência não restrinja o 
caráter competitivo do leilão e, se é possível e razoável promover tal exigência 
outorgando aos licitantes maior possibilidade de competir, assim deve ser 
feito.   
Isso fica ainda mais claro quando o próprio MME edital portaria  (302/2019) 
flexibilizando o prazo de entrega da licença ambiental, deixando claro que o 
prazo previsto na Portaria MME nº. 102/2016 não é inflexível. Deixa claro 
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também que a entrega até o momento da inscrição para o Leilão não gera 
quaisquer impactos ao órgão ou a licitação, e, ao mesmo tempo, tem o 
potencial de aumentar o número de concorrentes e ofertas vantajosas à 
administração pública.  

Igualmente, não se pode dizer que tal condição (entregar a licença até 
momento da inscrição para o Leilão) é novidade para a ANEEL, já que este 
procedimento foi adotado no Leilão  
001/2019.  

Ou seja, a conveniência e oportunidade da administração deve ser 
mitigada, neste caso, para que o potencial competitivo do certame seja 
ampliado, em prol e benefício da própria administração pública. 
 

6. 
Girardi 

Advogados 
Edital 

13.8 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela 
inobservância total ou parcial das obrigações deste Edital e da outorga de 
Concessão ou Autorização e deverá ser realizada por determinação expressa 
da ANEEL, no âmbito de processo específico em que sejam apurados os 
prejuízos sofridos pela Administração, bem como assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, nas hipóteses em que a VENDEDORA que negociar energia 
no LEILÃO: [...].  
  

13.13.2 Exaurida a esfera administrativa do processo referido no item 13.8, e 
restando caracterizada a inadimplência da VENDEDORA que negociar no 

Não 

aproveitada 

Não há na legislação 

aplicável disposição que 

obrigue a ser calcular os 

prejuízos para fins de 

aplicação de penalidade.  

Dessa forma, conforme 

consignado nos art. 86 e 
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LEILÃO, a ANEEL, diretamente ou por intermédio da CCEE, após sua 
expressa determinação, oficiará a Seguradora, a título de comunicação de 
Reclamação de Sinistro, no caso de Seguro-Garantia, ou o Banco/Instituição 
Financeira, no caso de Caução, Fiança ou Título Público, para que o valor 
apurado da Garantia de Fiel Cumprimento seja revertido em favor da 
Beneficiária, mediante desconto da multa aplicada à VENDEDORA em razão 
do inadimplemento de obrigação coberta pela garantia, conforme descrito na 
Seção 16 deste Edital e/ou no Clausulado de Seguro-Garantia de Performance 
do Contratado - ANEEL.  
 
JUSTIFICATIVA 

Nos contratos administrativos, a garantia se apresenta como um instituto que, 
além de ter o escopo de acautelar, a critério da autoridade competente, a fiel 
execução do objeto do contrato, guarda estreita relação com a qualificação 
econômico-financeira da concessionária.  
          Além disso, e em especial no presente Leilão nº 04/2019-ANEEL, a 
Garantia de Fiel Cumprimento é exigida dos vendedores com vistas a garantir 
o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência do leilão, 
"notadamente a de implantar o empreendimento de geração nos termos do 
cronograma constante da outorga resultante do certame, conforme o art. 56 
da Lei nº 8.666/1993", tal como refere o item 13 da minuta citada.  

87, é passível a aplicação 

de multa e, caso não 

quitada pela empresa 

infratora, será descontada 

da garantia. 

 

Vide Parecer n. 

00385/2019/PFANEEL/PG

F/AGU, de 9 de setembro 

de 2019 
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          Nesse contexto, ressalte-se que a execução da Garantia de Fiel 
Cumprimento, por atraso nas obras, possui amparo no art. 86 e seu § 2º, da 
Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:  
  

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado 
à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato.   
[...]  
§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do respectivo contratado.  

            

          Segundo o dispositivo, o qual deve ser lido acompanhado do art. 5º, 
inciso LV, da CF/88, e das premissas da Lei nº 9.784/99, fica claro que o 
ressarcimento à Administração Pública, para o caso de atraso nas obras, deve 
ser precedido da aplicação de uma penalidade, na forma de multa, após 
regular processo administrativo, respeitando-se os princípios constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório. Em sendo a Garantia de Fiel Cumprimento 
um instrumento financeiro para garantir a execução de obras de geração e 
transmissão de energia elétrica no âmbito da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), é consequência lógica que o descumprimento contratual, no 
caso de hipóteses preestabelecidas, enseja a sua execução.  
          É nesse sentido o texto dos itens 11.9.8.4 e 11.9.8.4.1, ambos da minuta 
do edital do Leilão nº 04/2019-ANEEL, senão vejamos.  
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11.9.8.4 O descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEEL 
implicará, além das penalidades previstas na Seção 16 deste Edital, a 
execução da Garantia de Fiel Cumprimento recolhida pelas VENDEDORAS 
que negociarem energia no LEILÃO, conforme processo administrativo 
instaurado especialmente para este fim, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa.  
11.9.8.4.1 Ficam ressalvados os casos de atraso comprovadamente 
provocados por atos do Poder Público e/ou os decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior.  

  

          Andou bem o administrador ao afastar das hipóteses de execução da 
Garantia de Fiel Cumprimento as situações de "atraso comprovadamente 
provocados por atos do Poder Público e/ou os decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior", amoldando-as, assim, aos casos de excludente de 
responsabilidade do concessionário.  
          A declaração da inobservância total ou parcial das obrigações 
estabelecidas no edital do Leilão nº 04/2019-ANEEL ou o reconhecimento da 
ocorrência de causas excludentes de responsabilidade do concessionário 
devem ser examinadas no bojo de processo administrativo específico, no qual 
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, após o que, exaurida a 
esfera administrativa e, se for o caso, proceder-se-á à execução das 
Garantias, tal como disposto nos itens 13.8, 13.13, 13.13.2 e demais 
dispositivos afetos ao tema.  
          Ocorre que, com o devido acatamento, essa D. Agência Reguladora 
poderia aproveitar a oportunidade para adequar seu posicionamento às 
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normas do ordenamento jurídico pátrio, mormente aos ditames do Estado de 
Direito.  
          Isso porque, não raras vezes, a ANEEL já foi instada a se manifestar, 
administrativa e judicialmente, em questionamentos atinentes à necessidade 
de quantificação do real montante a ser executado tendo por base a Garantia 
de Fiel Cumprimento aportada pelo Agente.  
          Não se desconhece que a perda da garantia não consiste em sanção, 
mas se enquadra verdadeiramente em satisfação de sanção, acautelando a 
Administração quanto a eventuais prejuízos sofridos, incluindo aqueles 
causados à prestação do serviço, como bem pontuado pelo órgão jurídico que 
atua junto à ANEEL, no item 24 do Parecer nº 
00249/2018/PFANEEL/PGF/AGU. É, por isso mesmo, que a quantificação dos 
prejuízos provocados pela conduta do Agente exsurge como medida 
imprescindível à correta e adequada sanção a lhe ser imposta, afastando-se 
a possibilidade de enriquecimento sem causa da Administração e de cobrança 
a menor dos prejuízos decorrentes do caso concreto.  
          Note-se que a própria Procuradoria utilizou a expressão "eventuais 
prejuízos", o que, evidentemente, torna necessária a análise técnico-jurídica 
da ANEEL em relação à inexecução em particular.  
          Não parece razoável sustentar que a inexistência de obrigação legal de 
demonstração dos prejuízos como condição para a execução da Garantia de 
Fiel Cumprimento justifique tal medida, e que, assim, seriam bastantes para 
tanto o mero descumprimento do cronograma e a observância do contraditório 
e da ampla defesa.  
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          A premissa mais apropriada deve partir do raciocínio de que a garantia 

tem natureza eminentemente reparatória e corresponde exatamente ao valor 

do dano causado à Administração pelo descumprimento do objeto do 

contrato, sendo certo que seu valor foi estimado no instrumento convocatório 

e fixado em momento anterior à celebração da avença. Afigura-se, pois, 

relevante e pertinente que a execução da Garantia de Fiel Cumprimento seja 

precedida da apuração do quantum debeatur ao erário, refletindo exatamente 

o valor do dano provocado, sob pena de a execução representar, 

indevidamente, um fim em si mesma.  
          Destaque-se que o entendimento ora apresentado encontra amparo em 
pronunciamentos judiciais, tal como o trecho extraído da decisão no 
 Agravo  de  Instrumento  nº  0052378- 
74.2014.4.01.0000/DF, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  
   

"[...] A execução sumária do seguro-garantia, a um só tempo, viola o 
constitucional direito ao devido processo legal e traz prejuízo ao próprio ente 
público credor, o qual, por desconhecer o exato montante do prejuízo a ser 
ressarcido, pode vir a excutir valor até mesmo inferior ao devido.  
Dessa forma, ainda que verificado o inadimplemento culposo de uma parte 
da obrigação contratual, se faz necessário quantificar previamente o valor do 
respectivo dano. O que não é possível é a execução da garantia como um fim 
em si mesmo. Até porque não faltam meios à Administração de recompor os 
danos que lhe sejam causados, desde que devidamente apurados. A teor da 
Lei 8.987/1995, o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas 
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contratuais, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento e 
o cometimento reiterado de faltas na sua execução (incisos I, II, IV e VIII do 
art. 78) poderão autorizar até a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito 
da Administração (inciso I do art. 79), acarretando, entre outras 
consequências, ̈ a execução da garantia contratual, para ressarcimento da 
Administração, e dos valores das multas e das indenizações a ela devidos 
(inciso III do art. 80).  
Saliento que não se está aqui a exigir a comprovação do prejuízo causado 
pela entrega de parcela do objeto contratado – cuja existência já restara certa, 
ao menos em âmbito administrativo, por ocasião do processo administrativo 
que ensejou a aplicação da medida impugnada (fls. 417/430 da rolagem 
única). Nem se pretende mitigar o ônus, que incumbe à concessionária, de 
bem executar o serviço concedido, respondendo por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros (caput do art. 25 
da Lei 8.987/1995). Tampouco se cogita estorvar a prerrogativa, conferida ao 
poder concedente (inciso II do art. 29 da Lei 8.987/1995), de aplicar as 
penalidades regulamentares e contratuais.  
O que se busca é tão somente condicionar a execução da garantia em análise 
à exata apuração do valor a ser indenizado ao erário, nos termos em que até 
mesmo a Procuradoria da ANEEL se manifestara (fls. 412 e 415 da rolagem 
única).".  

  

          No mesmo sentido, ao examinar a Ação Ordinária nº 2351-
67.2017.4.01.3400, o Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal proferiu decisão suspendendo a exigibilidade da garantia contratual, 
prestada na forma de apólice de SeguroGarantia, em contrato firmado entre a 
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ANEEL e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, e destacando a 
"necessidade de quantificação dos prejuízos causados ao Poder Público como 
condição para execução da garantia de fiel cumprimento oferecida pela 
concessionária de serviço público".           Em reforço ao quanto ora se 
demonstra, cabe trazer à baila também o julgado proferido pelo Juízo da 7ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado 
de Segurança nº 100065224.2017.4.01.3400, determinando a suspensão da 
execução das Garantias de Fiel Cumprimento das outorgas de autorização de 
seis termelétricas do grupo Bertin Energia, a serem implantadas na região de 
Candeias/BA, porquanto "reconheceu as alegações da seguradora no sentido 
de que a ANEEL almejava recolher integralmente os valores cobertos sem ter 
apurado as perdas e danos sofridos em procedimento próprio. Também 
asseverou que ao não apurar os danos sofridos, a agência reguladora violou 
o dever de boa-fé, pois pretende executar todo o objeto sem quantificar os 
prejuízos efetivamente suportados"2. É digno de nota que tais julgados 
acompanham o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a 
exemplo do REsp 476.450/RJ, cujas razões se subsumem à hipótese que se 
sustenta.   
  
 ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO  DE  GARANTIA  

                                                           

2 Acesso em < https://www.madronalaw.com.br/newsletter/madrona-news-boletim-energia-6/>, no dia 18/08/2018, às 10h32min.  
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CONTRATUAL. PROCESSO ADEQUADO. TUTELA DE CONHECIMENTO 
PRÉVIA PARA AFERIR-SE O AN DEBEATUR E O QUANTUM DEBEATUR. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O SEGURO-GARANTIA PRESTADO 
POR OCASIÃO DA LICITAÇÃO NÃO É TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL.  

1. É assente que a "lei enuncia em numerus clausus os títulos extrajudiciais constantes 
da relação do artigo 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato de que os 
mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e de enérgica invasão 
na esfera jurídicopatrimonial do devedor, razão pela qual não podem os particulares 
produzirem, de acordo com a vontade individual, uma fonte de atos autoritário-
judiciais." (Luiz Fux, in "Curso de Direito Processual Civil", Forense, 2001).  
2. Tratando-se de apólice de seguro-garantia a Companhia Seguradora 
"obriga-se a completar à sua custa a obra, o serviço ou o fornecimento, de 
acordo com as especificações do contrato, ou a pagar à Administração o 
necessário para que esta transfira a terceiros a conclusão ou a realize 
diretamente. O que o performance bond garante é a integral execução do 
contrato segurado, pelos meios e modos que as circunstâncias exigirem, quer 
pela realização substitutiva, in specie, pela seguradora, quer pelo pagamento do 
custo restante à Administração, para que esta recontrate ou conclua por seus 
próprios órgãos o que o contratado originário deixou inacabado. (Hely Lopes 
Meirelles, in "Licitação e Contrato Administrativo", p. 210/211).  
Isto  porque  "verificada  a  rescisão,  a Administração 
tem o dever de definir o montante das perdas e danos sofridas. Para tanto, 
deverá promover procedimento administrativo, respeitando os princípios já 
referidos e detalhados do contraditório e da ampla defesa. Uma vez apurado o 
valor da dívida, seu montante deverá ser exigido do particular que poderá pagar 
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espontaneamente ou não. (...) Quando se tratar da Administração Direta e de 
autarquia, incidirá o regime jurídico da Lei n.º 6.830. O crédito será caracterizável 
como fazendário e sua exigência poderá fazer-se através de processo de 
execução. Mas será necessário o cumprimento dos requisitos legais ali 
previstos. O título executivo será a certidão de dívida ativa, e não a decisão 
administrativa que rescindiu o contrato. Quando se tratar das outras entidades da 
Administração Indireta, o regime jurídico será o comum. A entidade deverá, por isso, 
promover processo de conhecimento, através do qual obterá título executivo. Apenas 
após deter o título executivo é que poderá desencadear a execução. (...)" (Marçal 
Justen Filho, in "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", p. 
557/558)   
4. Consectariamente, a exegese do art. 80, inciso III, da Lei n. 8.666/93 implica 
concluir que a expressão "execução da garantia contratual" significa sua  
"efetivação", via exigibilidade judicial cognitiva. Deveras, a natureza de título executivo 
não se infere, mas, antes, se afere dos termos inequívocos da lei, máxime porque, as 
referidas cártulas são fontes de atos de soberania estatal, como sói ser o processo 
autoritário-judicial de execução.  
5. Excepcionalmente, constando da garantia, a quantia líquida e certa devida, 
admite-se a sua executividade, fato inocorrente in casu.  
6. Outrossim, os limites desses atos de autoridade, consubstanciados em 
meios de coerção e subrogação dependem da extensão do crédito, sua certeza, 
liquidez e exigibilidade. Consequentemente, perdas e danos não são passíveis 
de execução sem antes serem fixados o an debeatur e o quantum debeatur, à 
luz dos cânones do due process of law.  
7. Decisão assentada em jurisprudência e doutrina processual e administrativa 
dominantes. 
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8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 
476.450/RJ, Rel. Ministro LUIZFUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ  
19/12/2003, p. 329) - grifou-se.  
 
Com efeito, o Colendo Tribunal Superior deixa claro que a Administração tem o dever 
de apurar o montante relativo às perdas e danos sofridos em virtude do 
inadimplementos contratual, não sendo suficiente a mera decisão administrativa que 
rescindiu o contrato e determinou a execução da Garantia de Fiel Cumprimento. 
Entender de maneira diversa é ignorar todas as garantias do devido processo legal 
insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e no art. 2º da Lei nº 9.784/99.  
Do mesmo modo, impõe-se lançar o olhar adiante e prospectar o momento da 
inscrição no CADIN e em dívida ativa do valor relativo à garantia executada, sendo 
certo que a cobrança pelo Estado do montante apurado pressupõe a certeza, a 
liquidez e a exigibilidade do crédito.  
Logo, eventual cobrança judicial do valor relativo à Garantia de Fiel Cumprimento 
certamente terá como tese antagônica a iliquidez da quantia a ser executada, com 

base na leitura conjunta dos arts. 798 e 803, inciso I, ambos do CPC. E mais! De 
acordo com os ditames da Lei nº 9.492/97, a não quantificação do exato valor 
a ser cobrado impede, até mesmo, o protesto da CDA.  
          Portanto, à luz de todos os argumentos jurídicos ora explanados, é 
imperioso que a execução da Garantia de Fiel Cumprimento pela 
inobservância total ou parcial das obrigações do edital do Leilão nº 
04/2019-ANEEL seja precedida de quantificação do exato valor a ser 
cobrado, em processo administrativo instaurado para esse fim, 
garantindo se ao Agente o exercício do contraditório e da ampla defesa.  
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7. Energisa Edital 

Não foi apresentada proposta específica 
 

No âmbito de sua Consulta Pública n.º 75/2019, o Ministério de Minas e Energia 

– MME apresentou a minuta da sistemática que regerá o processamento do Leilão A-

6 de 2019 para contribuições. Entre as determinações, está a alteração na 

contratação do empreendimento marginal.  

Até o Leilão A-6 de 2017 as distribuidoras contratavam compulsoriamente todo o 

montante ofertado pela última usina vendedora, mesmo que ultrapassasse sua 

demanda declarada, rateada proporcionalmente pela sua declaração de necessidade. 

Como resultado, neste leilão as distribuidoras receberam o dobro da necessidade 

declarada, ocasionando uma sobrecontratação sistêmica com 6 anos de 

antecedência.  

Visando excluir este risco, em 2018 foi introduzida a fase de Ratificação do Lance, 

sendo contratado do empreendimento marginal o maior valor entre o remanescente 

para completar a demanda ou 30% da oferta do empreendimento. Tal dispositivo 

visava evitar uma nova expansão acima da necessária.  

Para este leilão a minuta de sistemática, e consequentemente a minuta de Edital, 

propõe o retorno da contratação compulsória da totalidade da energia ofertada pelo 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

A definição da sistemática 

cabe ao Ministério de Minas 

e Energia, que a definiu por 

meio da Prt. 337/2019, 

estabelecendo a fase de 

ratificação de lance, que 

atende o anseio dessa 

contribuição.  
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empreendimento marginal, porém, rateada proporcionalmente à carga das 

distribuidoras participantes do certame no ano anterior à sua realização. Além de 

colocar as empresas em uma situação de sobrecontratação compulsória, o critério de 

rateio e o tamanho do empreendimento marginal pode gerar distorções 

imensuráveis e imprevistas para os participantes. A título ilustrativo, caso a atual 

sistemática fosse adotada no Leilão A-6 de 2017, causaria contratações de até 7,6 

vezes o montante declarado por uma distribuidora.  

  

Tabela 1 – Comparação da aplicação das sistemáticas 2017, 2018 e 2019 (proposta) no 

Leilão A-6 de 2017.  

  

Declaração  
Sistemática  Sistemática  Sistemática  
 2017  2018  2019  

Propost

a/ 

Declaraç

ão  
BRASIL             1.371              2.737              

1.287  
            

2.737  
200%  

AMPLA                   95                 190                    

89  
               

165  
174%  

BANDEIRAN

TE  
                 26                    51                    

24  
                  

83  
321%  
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CEA                   52                 105                    

49  
                  

63  
120%  

CEAL                   20                    40                    

19  
                  

46  
230%  

CEEE 

DISTRIB  
                 27                    54                    

25  
                  

78  
288%  

CELG                   72                 144                    

68  
               

150  
208%  

CELPA                   47                    94                    

44  
               

110  
233%  

CELPE                   12                    24                    

11  
                  

91  
760%  

CEMAR                   54                 107                    

50  
                  

95  
178%  

CEMIG                 131                 261                 

123  
               

312  
238%  

DISTRIBCE

PISA   
                 32                    64                    

30  
                  

60  
187%  

CERON                   68                 136                    

64  
                  

89  
131%  

COELBA                 125                 249                 

117  
               

242  
193%  
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COELCE                   44                    87                    

41  
               

111  
255%  

COPEL                 120                 239                 

113  
               

264  
220%  

COSERNDIS

TRIB   
                 27                    54                    

25  
                  

58  
213%  

ELEKTRO                 110                 219                 

103  
               

184  
167%  

ENERGISA 

MG  
                 11                    21                    

10  
                  

18  
172%  

ENERGISA 

MS  
                 30                    61                    

28  
                  

59  
194%  

ENERGISA 

MT  
                 94                 187                    

88  
               

133  
142%  

ENERGISA 

PB  
                 23                    46                    

22  
                  

48  
206%  

ENERGISA 

SE  
                 17                    33                    

15  
                  

35  
210%  

ENERGISA 

TO  
                 15                    29                    

14  
                  

28  
189%  

ESCELSA                   67                 133                    

63  
               

112  
167%  
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RGE                   54                 108                    

51  
               

106  
196%  

  

Cabe ressaltar que o retorno do dispositivo busca, sobretudo, viabilizar a construção de 
grandes empreendimentos termelétricos, principalmente a gás natural. Portanto, é 
imputado somente ao consumidor regulado o aumento de custos para garantir a 
expansão e confiabilidade do sistema, subsidiando a atratividade da migração para o 
mercado livre. É necessário encontrar novas soluções que dividam tais custos entre os 
ambientes de contratação. 
 

8. Light Edital 

10.5  Após o fechamento do LEILÃO, deverá ser executado o rateio dos LOTES negociados por Produto 
(conjunto de LOTES), para fins de celebração dos CCEAR entre cada  
VENDEDORA  e  todas as COMPRADORAS, na proporção dos LOTES negociados e das 

quantidades demandadas das COMPRADORAS.   
10.5.1 .......  
 10.5.2 Para o montante de LOTES que exceder a quantidade demandada da Segunda Fase, a(s) 

VENDEDORA(S) poderá(ão) ratificar seu LANCE, para a quantidade de lotes calculados pelo maior valor 

entre (i) a quantidade de lotes que complete a quantidade demandada do produto, igual à quantidade 

demandada do produto subtraída do somatório dos demais lotes atendidos e (ii) 30% (trinta por cento) 

da energia habilitada do empreendimento marginal. Caso a(s) VENDEDORA(S) participante dessa etapa 

não ratifique(m) seu(s) LANCE(S), todos os lotes do(s) respectivo(s) empreendimento(s) serão 

classificados como lotes excluídos.   

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

De toda forma, a definição 

da sistemática cabe ao 

Ministério de Minas e 

Energia, que a definiu por 

meio da Prt. 337/2019, 

estabelecendo a fase de 

ratificação de lance, que 
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proporcionalmente ao consumo de energia elétrica suprido pelo SIN à cada COMPRADORA, tendo por 
base o ano anterior ao de realização do LEILÃO 

JUSTIFICATIVA 

No modelo atual de contratação de energia, os custos da expansão do sistema 

são alocados majoritariamente ao Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”), 

elevando o incentivo para migração para o Ambiente de Contratação Livre 

(“ACL”) e aumentando sobremaneira o custo da energia aos consumidores que 

não têm condições de migrar.   

Essa questão torna-se ainda mais crítica quando envolve usinas com atributos 

específicos necessários à confiabilidade do sistema (como usinas termelétricas 

a gás natural, por exemplo), que também apresentam, comumente, custos 

médios mais elevados em relação a outras fontes, como eólica e solar.   

Nesse sentido, é fundamental que o modelo atual de contratação de energia 

seja revisitado, visando alocar adequadamente os custos da expansão do 

sistema, incluindo os atributos das diferentes fontes, sobre todo o mercado, 

livre e regulado, visando a expansão sustentável da oferta.  

atende o anseio dessa 

contribuição.  
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Nesse contexto, tecemos observações sobre a regra proposta no item 10.5.2 da 

minuta de edital do Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL, abaixo transcrita:   

“10.5 Após o fechamento do LEILÃO, deverá ser 

executado o rateio dos LOTES negociados por 

Produto (conjunto de LOTES), para fins de 

celebração dos CCEAR entre cada 

VENDEDORA e todas as COMPRADORAS, nos 

seguintes termos: (...)  

10.5.2 Para o montante de LOTES que exceder 

a Quantidade demandada da Segunda Fase, 

proporcionalmente ao consumo de energia 

elétrica suprido pelo  

SIN à cada COMPRADORA, tendo por base o 

ano anterior ao de realização do LEILÃO.”  

Não impor limites para o montante de lotes que exceder a quantidade 

demandada da Segunda Fase, representa mais um mecanismo a onerar apenas 

parte do mercado regulado, embora beneficie a todos os consumidores do 

Sistema Interligado Nacional.  
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Na prática, a regra do item 10.5.2 impõe uma compra compulsória de 

montantes de energia que podem exceder, em larga escala, a declaração 

original das distribuidoras participantes do certame, elevando de sobremaneira 

seu risco de sobrecontratação de 2025 em diante.   

É provável que grande parte da referida compra compulsória neste Leilão A-6 

seja oriunda de uma UTE a Gás Natural, de porte significativo (acima de 1.000 

MW) e com preço superior ao custo marginal de expansão. Este preço mais 

elevado, ainda que justificado por atributos benéficos à confiabilidade do  

sistema como um todo, deveria ser custeado por todos os usuários do sistema, 

ou seja, todos os consumidores livres e regulados, ao invés de ser custeado 

apenas pelos consumidores regulados das concessionárias que declararem no 

Leilão A-6.  

Este cenário de sobrecontratação (mesmo que reconhecida como involuntária 

pela ANEEL conforme Decreto n° 5.163/2004) e de elevação do preço médio de 

compra de energia aos consumidores regulados, amplia os incentivos à 

migração para o mercado livre, que, conforme mencionado, onerará 

indevidamente os consumidores que não têm condições de migrar. Tal 

sistemática atua no sentido contrário à modicidade tarifária, um dos pilares do 
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serviço público de distribuição de energia elétrica, previsto em Lei e nos 

Contratos de Concessão.  

Ademais, tem o potencial de afetar o equilíbrio econômico-financeiro das 

distribuidoras, principalmente em concessões com elevada complexidade 

socioeconômica como a da Light, ampliando a propensão dos consumidores à 

inadimplência e ao furto de energia, elevando as perdas econômicas com a 

energia comprada e não repassada às tarifas (glosa de perdas). Cabe frisar que 

a preservação do equilíbrio econômico-financeiro também é um pilar 

fundamental do serviço público de distribuição de energia elétrica.  

Vale lembrar que os mecanismos existentes para mitigar a sobrecontratação, 

ou não são eficazes em cenários de sobras generalizadas (caso dos MCSDs) ou 

podem gerar perdas econômicas às Distribuidoras (caso do MVE). No caso do 

MVE, trata-se de um mecanismo de curto prazo e extremamente dependente 

das condições hidrológicas, não se constituindo em um mecanismo eficaz para 

solucionar situações estruturais e de longo prazo, como no caso dos produtos 

ofertados no Leilão A-6.  

Pelo exposto, a Light entende que a regra do item 10.5.2 deva ser substituída pela 
tratativa adotada no Leilão A-6 de 2018, a qual se mostra uma opção mais adequada, 
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à medida que impõe um limite de 30% para a energia a ser contratada do 
“empreendimento marginal”. Caso seu empreendedor não ratifique seu lance, a 
energia não contratada poderá ser adquirida em Leilões de Energia Nova futuros, em 
especial um Leilão A-5, em 2020. Assim, propomos que a redação do item em tela seja 
alterada 

9. Abraget Edital 

2.1. A minuta do Edital do Leilão A-6/2019, baseada na Nota Técnica nº. 

14/2019-SEL/ANEEL, apresenta uma alteração significativa das 

condições para aplicação de multas e execução da Garantia de Fiel 

Cumprimento.  

 

2.2. No arcabouço atual, caso o projeto de geração venha a atrasar seu 

cronograma de obra, mas com viabilidade para implementação do 

empreendimento, a penalidade é aplicada conforme a Resolução 

Normativa nº. 63 de 2004, podendo chegar a multa de até 1% da 

receita estimada do gerador (em média, por conta da dosimetria, a 

penalidade aplicada é de 0,60% do faturamento estimado dos últimos 

12 meses). 

 

2.3. Por outro lado, caso o projeto não venha a ser viabilizado, a penalidade 

chega a 5% do investimento mais a suspensão por dois anos do direto 

Parcialmente 

Aproveitada  

Há confusão entre a multa 

contratual ou editalícia e a 

multa administrativa. 

Assim, pelo fato da 

proponente participar de 

um certame licitatório, a Lei 

nº 8.666/93 estabelece a 

possibilidade de aplicação 

de penalidades, art.s 86  e 

87. 

Vide Parecer n. 

00385/2019/PFANEEL/PG

F/AGU, de 9 de setembro 

de 2019. 
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de participar de processos licitatórios sob fiscalização da ANEEL, com 

base nos editais de leilões e também na Resolução Normativa 63/2004.  

 

2.4. Sendo que, caso seja possível descontratar a energia vendida no Leilão 

via mecanismos como o MCSD, por exemplo, a jurisprudência firmada 

é no sentido de que a penalidade aplicada ao empreendedor fica 

limitada a 1% do investimento, mais a suspensão por um ano do direto 

de participar de processos licitatórios.  

 

2.5. A Figura 1 resume o exposto nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 quanto às 

penalidades que vem sendo aplicadas por atraso no cronograma de 

obras de geração: 

 

 

 

 

Quanto aos valores de 

penalidades, o Edital será 

ajustado para contemplar 

valores mínimo e máximo, 

de 2,5% a 5,0% do 

investimento, a ser aplicado 

por atraso na entrada em 

operação comercial, 

considerando um prazo de 

tolerância de 60 dias. A 

fixação da multa será feita 

considerando o atraso real 

verificado, podendo ser 

contemplados fatos 

atenuantes para a fixação 

dessa penalidade. 

Nessa ideia, a multa 

contratual não passará de 

5,0% do investimento, em 
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2.6. Ocorre que na proposta da ANEEL para o Leilão A-6/2019, as 

penalidades foram agravadas, afastando-se em alguma medida a 

aplicação da Resolução Normativa 63/2004, e vinculando as multas ao 

caso da entrada em 

operação comercial ocorra 

com atraso, depois do 

prazo de tolerância de 60 

dias. 
Atraso Marcos 

Cronograma

Multa até 1% 

(REN 

63/2004)

Revogação da 

outorga

Penalidades 

Edital
Execução GFC

Com viabilidade de 

implantação

Sem viabilidade de 

implantação

Em média 0,60% 
do faturamento 
dos últimos 12 

meses

Sem CCEAR: 1% 
investimento +

1 ano de 
suspensão

Com CCEAR: 5% 
investimento +

2 anos de 
suspensão

Subsidiária

Subsidiária

Figura 1 - Penalidades projetos de geração antes do Leilão A-6/2019 
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valor do investimento, com variação do percentual conforme as 

características do evento. É o que resumo a Tabela 1 abaixo: 

 

 

Tabela 1 – Variação da multa em razão do evento 

2.7. Para os casos de atraso injustificado no cronograma de implantação, 

as propostas da ANEEL estão ilustradas na Tabela 2 (considerando 

empreendimentos termelétricos com potência superior a 100MW). 
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Tabela 2 – Variação das multas por atrasos injustificados dos marcos do cronograma. 

2.8. Veja-se, portanto, que a multa por atraso no cronograma de obras pode 

chegar até 7% (sete por cento) do valor do investimento. Isso 

corresponde a uma majoração extremamente significativa em relação 

ao que vem sendo praticado. Basta dizer que essa multa proposta já 

seria maior do que a multa aplicada hoje para o caso de inexecução 

total do empreendimento, que é de 5% (cinco por cento) do total do 

investimento (Figura 1). 
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2.9. A ANEEL está propondo a inclusão de penalidades específicas e 

delimitadas, previstas no Edital do Leilão para o caso de 

descumprimento do cronograma de obras do empreendimento de 

geração em substituição à multa por descumprimento do cronograma 

da outorga, prevista na Resolução Normativa nº. 63 de 2004, cuja base 

de cálculo é muito inferior. 

 

2.10. A ABRAGET entende que as alterações propostas visam aplicar 

penalidades mais rigorosas aos agentes de geração com o intuito de 

promover maior segurança ao setor e comprometimento por partes 

dos empreendedores, mas a majoração da sanção deve observar 

razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se de critérios de 

dosimetria adequados, bem como de ampla e prévia discussão com os 

agentes, posteriormente a este leilão A-6.    

 

2.11. E, nesse sentido, é evidente que não seria razoável e nem 

proporcional punir o empreendedor com 61 dias de atraso com uma 
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multa de 4% do valor do investimento, tampouco que a diferença para 

aquele que atrasou mais de 365 dias seja de apenas 1%. 

 

Feitas essas considerações, a ABRAGET sugere que a matriz de penalidade 

proposta para o Leilão A-6/2019 seja revista para que não seja medida 

excessiva, desproporcional e desequilibrada para os geradores.  Na 

impossibilidade de ampla discussão para elaboração de outros critérios e 

mecanismos, haja vista o prazo previsto para o Leilão A-6 2019, a ABRAGET 

entende que o parâmetro de penalidade previsto na Resolução Normativa nº. 

63 de 2004 deve ser mantido. 

10. 

Henrique Reis 

Advocacia e 

Consultoria 

Edital 

1. Entende-se que a minuta do Edital para o Leilão A-6/2019 traz importantes 

avanços sob o ponto de vista jurídico-regulatório, principalmente ao estabelecer a 

necessidade de aplicação prévia de multa, para posterior desconto da garantia de fiel 

cumprimento aportada em caso de não recolhimento espontâneo da sanção 

pecuniária pelo empreendedor, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla 

Não 

aproveitada 

Há confusão entre a multa 

contratual ou editalícia e a 

multa administrativa. 

Assim, pelo fato da 

proponente participar de 

um certame licitatório, a Lei 

nº 8.666/93 estabelece a 

possibilidade de aplicação 
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defesa. A nosso ver, esse procedimento nada mais é do que a aplicação direta e 

objetiva da literalidade do art. 86 e seu §2º da Lei nº 8.666/19933.  

  

2. São também louváveis as tentativas de simplificação do procedimento, a 

partir, entre outros aspectos, (i) da redução dos marcos do cronograma a serem 

utilizados como parâmetros para a aplicação de penalidade; (ii) da distinção das 

consequências para fontes diversas; e (iii) da previsão da possibilidade de suspensão 

da exigibilidade da multa por atraso no início das obras civis das estruturas até a 

verificação da ocorrência do atraso no início da operação comercial da última unidade 

geradora, sendo arquivado o processo caso haja a “recuperação” do atraso.  

  

de penalidades, art.s 86  e 

87. 

Vide Parecer n. 

00385/2019/PFANEEL/PG

F/AGU, de 9 de setembro 

de 2019. 

 

                                                           

3 Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.  

§1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.  
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3. Ademais, compreende-se a racionalidade adjacente à proposta de que, em 

relação às infrações cometidas até o início da operação comercial do 

empreendimento, as penalidades sejam aplicadas considerando os respectivos 

limites percentuais estabelecidos no Edital. De acordo com essa proposta, (i) no 

período anterior à entrada em operação do empreendimento objeto da outorga (fase 

de obras) seria aplicável a multa (compensatória) do Edital (arts. 86 e 87 da Lei nº 

8.666/1993), fixada em até 10% do valor do investimento declarado, enquanto (ii) a 

multa administrativa prevista na Lei nº 9.427/1996, limitada a 2% do faturamento 

anual do agente, seria aplicável após a entrada em operação comercial (fase de 

exploração), quando há percepção de receita.  

  

4. Todavia, a proposta descrita não representa a interpretação adequada da 

legislação setorial, de forma que sua implementação dependeria de alteração de lei 

ordinária, a saber, do art. 3º, X, da Lei nº 9.427/1996. Esse dispositivo é o fundamento 
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para a competência da ANEEL para a aplicação de penalidades a agentes do setor 

elétrico, in verbis:  

  

Art. 3º (…) fixar as multas administrativas a serem impostas aos 

concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de 

energia elétrica,  

                                                           
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado.  
§3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  

observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do 

valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção 

independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do 

auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o infrator 

não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a doze 

meses.  
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6. Como se pode observar, de forma bastante clara, o dispositivo acima 

transcrito limita a 2% do faturamento anual as infrações a serem impostas pela ANEEL 

a concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia 

elétrica. Ora, como é sabido, no segmento de geração, o ato que coloca o 

empreendedor em tal condição é a emissão da outorga e não o Despacho que 

autoriza a entrada em operação comercial das unidades geradoras do 

empreendimento. Esse entendimento é reforçado pela parte final do dispositivo, que 

prevê o parâmetro a ser adotado “caso o infrator não esteja em operação” (valor 

estimado da energia produzida em doze meses).  
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7. Esse foi, aliás, o entendimento externado pela própria Comissão Especial de 

Licitação (“CEL”) da ANEEL em resposta a um pedido de esclarecimento no âmbito da 

1ª etapa do Leilão nº 02/20164, conforme abaixo transcrito:  

  

7) ITEM QUESTIONADO   

10.2  

  

TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO   

Edital  

  

QUESTÃO  

O art. 3º, X, da Lei 9.427/1996 estabelece que o valor da penalidade 

pecuniária a ser eventualmente aplicada pela ANEEL a agentes do setor 

elétrico é limitado a 2% (dois por cento) do faturamento, ou do valor 

                                                           

4 Apesar de se tratar Leilão para atendimento aos Sistemas Isolados (que utilizou um limite diverso para aplicação de penalidades editalícias – 3% do valor do investimento declarado), 

a base conceitual utilizada como fundamento para a resposta ao pedido de esclarecimento é idêntica, pois se trata do limite a ser adotada para aplicação de penalidades pela ANEEL 

em face de concessionários, permissionários e autorizados.  
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estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção 

independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à 

lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses 

caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período 

inferior a doze meses. Dessa forma, entende-se que a interpretação do item 

10.2 do Edital deve ser compatibilizada com o referido dispositivo legal. 

Nesse sentido, num caso concreto, se a aplicação do valor máximo da 

penalidade de 3% do valor do investimento superar o limite legal, deve 

prevalecer o limite previsto em lei. Solicitase a confirmação se esse 

entendimento está correto.  

RESPOSTA:  

Entendimento incorreto. A penalidade de multa referida no art. 3º, 

inciso X, da Lei 9.427/96 c/c Resolução Normativa ANEEL 63/2004 

se aplica a partir da outorga de autorização. Já a multa de que trata 

o item 10.2 do Edital, prevista na Lei 8.666/93, se aplica no curso do 

processo licitatório – sem grifos no original.  

  

8. Nesse contexto, existem parâmetros estabelecidos em legislação específica 

que devem ser observados pela ANEEL na fixação do percentual máximo de 
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penalidade pecuniária a ser adotado para cada infração cometida a partir da emissão 

da outorga. Assim, considerando que, de acordo com a minuta de Edital, a eventual 

execução da garantia de fiel cumprimento deverá ser precedida de regular processo 

administrativo de apuração de penalidade, o limite percentual a ser adotado no caso 

de infrações cometidas após a emissão da outorga deve ser o do art. 3º, X, da Lei nº 

9.427/1996 e não o do Edital, ao menos enquanto o outorgado se mantenha nesta 

condição5.  

  

9. Por fim, do ponto de vista procedimental, entende-se que a regulação da 

ANEEL dispõe de um processo consolidado para aplicação de penalidades 

administrativas, com tipificações e critérios de dosimetria a serem adotados, bem 

                                                           

5 Vale ressalvar, assim, que o entendimento aqui exposto não necessariamente conflita com a proposta da Audiência Pública de tornar possível a execução integral da garantia de fiel 
cumprimento em caso de inexecução total do objeto da outorga decorrente de Leilões de Energia Nova, já que, nesse caso, o empreendedor deixa de ser agente setorial ao ter revogada 
a sua autorização ou declarada a caducidade de sua concessão. Com isso, a ANEEL não estaria mais limitada ao percentual de 2% estabelecido na Lei nº 9.427/1996.  
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como regras para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelos 

agentes.   

  

10. Trata-se da ainda vigente Resolução Normativa nº 63/20046, que atribui a 

condução e instrução do processo em primeira instância, no caso do segmento de 

geração, à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (“SFG”). Diante 

disso, propõe-se que o “regular processo administrativo” para aplicação de multa 

administrativa a que se refere o §2º da Lei nº 8.666/1993 seja observado mediante a 

adoção do procedimento previsto na Resolução Normativa nº 63/2004 

11. Apine  Edital 

13.6.4 Relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste 
Edital, a Garantia de Fiel Cumprimento poderá, após autorização expressa da 
ANEEL e desde que não haja pendência de assinatura do(s) respectivo(s) 
CCEAR(s) e CCG(s) por parte da VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO, ser substituída por nova garantia, no valor de 60% do originalmente 
prestado, condicionado a que, de acordo com a fiscalização, o marco 
intermediário de Início das Obras Civis das Estruturas seja alcançado 

Parcialmente 

Aproveitada 

O edital será ajustado para 

permitir a aplicação de 

penalidade por atraso, com 

a fixação de um valor base 

e um valor máximo, sendo a 

penalidade aplicada 

                                                           

6 A ser substituída pela Resolução Normativa nº 846/2019, publicada em 18.06.2019, e com entrada em vigor (em relação à quase totalidade de seus dispositivos) prevista para seis 

meses após sua publicação.  
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rigorosamente até a data constante do cronograma de implantação do 
empreendimento. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Embora à primeira vista este item possa parecer favorável por reduzir a 
necessidade de marcos de cronograma a serem observados, ao reduzi-los e 
alterar a forma de levantamento de parcela da GFC durante a implantação 
dos empreendimentos, a proposta da ANEEL se traduz em maiores custos 
aos agentes, que serão repassados, consequentemente, pelas instituições 
financeiras.  
 
A Minuta de Edital propõe que apenas os empreendimentos de potência 
superior a 100 MW possam promover o levantamento de 40% da GFC se, e 
somente se, o marco de “Início das Obras Civis de Estruturas” for atendido 
em sua plenitude.  
 
Entretanto, já que no próprio decorrer da NT 015/2019 a ANEEL entende 
por admitir períodos de atraso antes de aplicação de penalidades, a APINE 
requer que este prazo de tolerância seja também considerado para fins de 
liberação parcial da GFC, uma vez que se entende possível a recuperação do 
tempo de implantação do projeto e início da operação comercial. 

proporcional ao tempo de 

atraso, podendo se 

considerar circunstâncias 

atenuantes que 

demonstrem a diligência na 

execução do 

empreendimento. 

Quanto a tolerância, será 

mantido o prazo de 60 dias 

por entendermos ser um 

prazo factível, sem ser 

permissivo e nem rigoroso 

em excesso. 

 

Ademais, entende-se que a 

possibilidade de 

substituição da garantia por 

outra de menor valor deve 
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Já com relação aos critérios objetivos de execução da GFC propostos pela 
ANEEL no decorrer da implantação do empreendimento, há que se 
ressaltar a necessidade de razoabilidade e proporcionalidade nos 
percentuais a serem aplicados. Explica-se: uma vez que as condições 
propostas são gravosas e constituem em valores altos do empreendimento, 
haverá dificuldade no mercado segurador de oferta destes produtos aos 
projetos que, se ausentes, reduzirão a concorrência no certame (dado o 
limitado número de agentes que poderá garantir a partir de outros 
métodos) e, até mesmo na hipótese de existência de produtos, haverá 
incremento dos valores e repasse aos resultados do Leilão.  
 
Com a atual proposta da NT 015/2019, não há diferenciação relevante 
entre os empreendimentos que atrasarem 61 dias e mais de 365 dias, uma 
vez que o delta entre os percentuais é de apenas 1%. Ademais parece 
razoável que seja ampliado o prazo de tolerância para entrada em operação 
comercial para 120 (cento e vinte) dias, coincidindo com o período seco do 
sistema, incentivando a recuperação do prazo pelo empreendedor, o qual 
já estará sujeito à custos adicionais e postergação do fluxo de receita 
oriundo da venda de energia, bem como submetido às restrições no 
recebimento da receita referente a reposição do lastro, na forma da 

se dar nos casos que o 

empreendimento não 

esteja em atraso no 

momento, como incentivo 

ao outorgado no 

cumprimento do 

cronograma de obra. 
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Resolução ANEEL 595/2013, conforme bem reconhecido no Voto-Vista que 
culminou na referida REN 595/20137. 
 
 
Cabe ressaltar também que o escalonamento dos percentuais referentes a 
execução da garantia deve ser tal que desincentive o atraso do 
empreendimento mas, por outro lado, também seja razoável ao tratar o 
empreendimento que está apenas atrasado de forma distinta daquele que 
não será entregue (inexecução total do objeto do contrato). 
 
Outro ponto que merece aprimoramento é considerar, para fins de outorga, 
que o empreendimento “apto a operação comercial” não deveria estar 
sujeito à execução da GFC, nem  ao disposto na Resolução 595/2013, uma 
vez que houve o cumprimento das condições de outorga tal como 
contratadas com a Administração Pública, como é o caso de atraso de 
instalações de transmissão/distribuição para conexão dos 
empreendimentos. Sobre este item, cabe análise da ANEEL sobre a 
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possibilidade de se utilizar a execução da GFC dos empreendimentos de 
transmissão atrasados para a mitigação dos efeitos às distribuidoras de 
energia elétrica, se for o caso. 
 
No mais, os percentuais das penalidades devem ser limites, permitindo ao 
regulador definir os percentuais caso a caso, considerando a ocorrência de 
eventos fora do controle do empreendedor (ainda que não sejam 
caracterizados como excludentes de responsabilidade), assim como a 
diligência do empreendedor para implantar os projetos nos prazos 
contratados.   
 
Assim, a proposta da APINE consiste na: (i) ampliação do período de tolerância 
da ANEEL; (ii) utilização dos percentuais de precedentes da Agência aos casos de 
atraso de cronograma – limitados a 1% (conforme art. 12, IV da REN 846/2019) 
e base de cálculo; (iii) segregação entre penalidade por atraso do 
empreendimento e não implantação; e,(iv) escalonamento para o 
descumprimento do prazo de entrada em operação comercial. 

12. Apine Edital 

13.8 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela inobservância 

total ou parcial das obrigações deste Edital e da outorga de Concessão ou 

Autorização e deverá ser realizada por determinação expressa da ANEEL, no 

âmbito de processo específico em que sejam assegurados o contraditório e a 

Aproveitada 

Parcialmente 

Será retirada a hipótese de 

penalidade por restar 

inadimplente na liquidação 

no MCP, por não se 
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ampla defesa, nas hipóteses em que a VENDEDORA que negociar energia no 

LEILÃO:  

(...) 
13.8.6 Restar inadimplente com suas obrigações na Liquidação Financeira 
das Operações do Mercado de Curto Prazo, no prazo de vigência da 
Garantia de Fiel Cumprimento;  
(...) 
13.8.8 Deixar de entregar ou de executar, total ou parcialmente, o objeto da 

outorga;  

13.11 (...) 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

(Lei nº 

9.427/1996) 

Início das obras 

civis das 

estruturas 

> 120 dias 

Até 0,3% 

coadunar com o objeto a 

ser segurado. 

Quanto aos valores de 

penalidades, o Edital será 

ajustado para contemplar  

valores mínimo e máximo, 

de 2,5% a 5,0% do 

investimento, a ser aplicado 

por atraso na entrada em 

operação comercial, 

considerando um prazo de 

tolerância de 60 dias. A 

fixação da multa será feita 

considerando o atraso real 

verificado, podendo ser 

contemplados fatos 

atenuantes para a fixação 

dessa penalidade. 
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Início da 

operação 

comercial ou apta 

à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

13.12 (...) 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

(Lei nº 

9.427/1996) 

Início da 

operação 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 

Nessa ideia, a multa 

contratual não passará de 

5,0% do investimento, em 

caso da entrada em 

operação comercial ocorra 

com atraso, depois do 

prazo de tolerância de 60 

dias. 

Quanto a inexecução total 

ou parcial, a multa será de 

5,0% a 10,0% do 

investimento. 

Vide Parecer n. 

00385/2019/PFANEEL/PG

F/AGU, de 9 de setembro 

de 2019, quanto a questão 

da possibilidade de se 

utilizar as penalidades 
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comercial ou 

apta à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

 

XX. A não implantação do empreendimento ensejará a execução da GFC de 
1% a 5% do valor do investimento, conforme processo administrativo da 
ANEEL. 
 
Justificativa 
 
 
Exclusão do item 13.8.6: A redação proposta pela ANEEL permite a execução 
da GFC independentemente da relevância do valor devido e do prazo em que 
o agente permaneceu inadimplente. Por exemplo, na hipótese do agente 
apresentar inadimplência de R$ 1, ou por uma semana, ensejaria a execução 
dos valores 
 

dispostas na Lei nº 

8.666/93 em caso de 

descumprimento das 

obrigações contraídas no 

Leilão, em face do que 

dispõe a Lei nº 9.427/96. 
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A Nota Técnica nº 14/2019-SEL/ANEEL (“NT 14/2019”), de 15/07/2019, 
realiza análise pormenorizada dos aspectos relativos à GFC, incluindo a 
análise recente da Procuradoria através do PARECER n. 
00088/2019/PFANEEL/PGF/AGU (“Parecer 088/2019”) em que, na 
análise de um processo específico de caducidade, conclui que a aplicação da 
multa com base na Lei nº 9.427/1996 seria apenas nas “Fase de 
Exploração” (após a operação comercial), enquanto que a multa na “Fase 
de Obras” obedeceria apenas aos limites previstos no Edital. 
 
No entanto, a APINE entende que há necessidade de aprofundamento 
acerca desta interpretação, considerando o conteúdo do dispositivo do art. 
3º da Lei nº 9.427/1996, em que há expressamente prevista a base de 
cálculo para os casos em que o agente não esteja em operação: 
 

Art. 3º (...) 

X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos 

concessionários, permissionários e autorizados de 

instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, 

por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do 

valor estimado da energia produzida nos casos de 
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autoprodução e produção independente, correspondente aos 

últimos doze meses anteriores à lavratura do auto de 

infração ou estimados para um período de doze meses 

caso o infrator não esteja em operação ou esteja 

operando por um período inferior a doze meses. (grifou-

se)        

Além disso, a ANEEL preocupou-se em criar tipo específico para 
descumprimento dos prazos estabelecidos na recente Resolução 
Normativa nº 846/2019, enquadrado no Grupo IV de limite de até 1% da 
base de cálculo a ser considerada: 
 

Art. 12. Constitui infração do Grupo IV: 

(...) 

IV - descumprir aos prazos estabelecidos nos atos de 

delegação de concessões, permissões ou autorizações 

para implantar instalações de energia elétrica; (grifou-

se) 
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Ainda, o fundamento legal utilizado para justificar a multa na “Fase de 

Implantação”, fundamenta-se nos arts. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993, 

os quais tratam sobre inexecução total ou parcial do contrato que ensejam 

rescisão: 

 

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 

sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 

em lei ou regulamento. 

 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

(...) 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

(...) 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior 

acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas nesta Lei: 

Tais dispositivos podem até guardar relação com o Parecer 088/2019, que tratou 
do evento mais severo com o administrado, a caducidade. No entanto, não podem 
ser utilizados para justificar a aplicação de penalidades gravosas por atraso de 
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obras, porém com entrega do objeto final do contrato, qual seja, a operação 
comercial do empreendimento. 

13. Abeeólica Edital 

13.8 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela inobservância total ou parcial das 

obrigações deste Edital e da outorga de Concessão ou Autorização e deverá ser realizada por 

determinação expressa da ANEEL, no âmbito de processo específico em que sejam assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses em que a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO: 

(...) 

13.8.6 Restar inadimplente com suas obrigações na Liquidação Financeira das Operações do Mercado 

de Curto Prazo, no prazo de vigência da Garantia de Fiel Cumprimento; 

Justificativa 

Propomos a exclusão do item 13.8.6, pois a redação proposta pela ANEEL permite a execução da GFC 

independentemente da relevância do valor devido e do prazo em que o agente permaneceu inadimplente 

no MCP. Veja que os altos valores envolvidos da GFC poderiam, por exemplo, serem executados na 

hipótese do agente apresentar inadimplência de R$ 1, ou por uma semana, que pode acontecer por 

decorrência de algum erro de pagamento tanto no valor quanto na data, sendo facilmente ajustado, se 

possível. 

Aproveitada 

Será retirada a hipótese de 

penalidade por restar 

inadimplente na liquidação 

no MCP, por não se 

coadunar com o objeto a 

ser segurado. 

14. Apine Edital 

16.3 Durante a Fase de Implantação do empreendimento, compreendida 

entre as datas da assinatura do Contrato ou da emissão da Autorização e a 

de início da operação comercial da última unidade geradora, conforme 

cronograma físico constante da outorga, aplicam-se às 

Não 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 12. 
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Concessionárias/Autorizadas dos serviços de geração objeto deste Leilão as 

sanções do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, discriminadas no item 16.2 deste 

Edital, e do art. 77 combinado com arts. 78, 79 (I) e 80 da mesma Lei, 

consistente da Rescisão Unilateral da Outorga, mediante Cassação da 

Concessão ou da Autorização. 16.3.1 Aplicam-se ainda às 

Concessionárias/Autorizadas, subsidiariamente, na fase de implantação do 

empreendimento, as penalidades da Resolução Normativa n. 63/2004 e suas 

alterações, por fatos infracionais ou descumprimentos de obrigações não 

expressamente previstos no Edital e/ou na outorga resultante deste certame.  

16.3.2 Equipara-se à fase de implantação do empreendimento a ocorrência 

de fatos infracionais posteriores ao aporte da Garantia de Fiel Cumprimento e 

anteriores ao início de sua operação comercial.  

(...) 

 

16.3.3 As sanções de que trata o item 16.3 poderão ser aplicadas 

cumulativamente, nos casos de inexecução total ou parcial da outorga ou de 

ocorrências a ela equiparáveis.  
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16.3.4 No período de que trata o item 16.3, a multa contratual será no valor 

de:  

a) 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do INVESTIMENTO estimado 
para implantação do empreendimento, quando restar caracterizada a 
inexecução total ou parcial da outorga, a que se refere o subitem 13.8.8 deste 
Edital, observada a atenuação de que trata o § 10 do art. 4º-A da Resolução 
Normativa ANEEL n. 693/2015;  
 

b) 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO estimado para implantação do 
empreendimento, nas hipóteses dos subitens 13.8.1 a 13.8.6 deste Edital;  
 

c) de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO 
estimado para implantação do empreendimento, aplicada de forma 
progressiva, em patamares de valor fixo, aumentando à medida que, de 
acordo com a fiscalização, ocorrerem atrasos injustificados nos marcos do 
cronograma de implantação de qualquer dos empreendimentos referidos no 
subitem 13.11 deste Edital, conforme os valores indicados no quadro a 
seguir:  
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d) de 4% (quatro por cento) a 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO 
estimado para implantação do empreendimento, caso ocorra atraso 
injustificado no Início da Operação Comercial de qualquer dos 
empreendimentos de que trata o item 13.12 deste Edital, conforme o período 
de atraso e respectivo valor indicados no quadro a seguir:  
As penalidades incorridas devem ser conforme tabela abaixo (igual ao 

ANEXO III – Minuta de Ato de Outorga) 

VÁLIDO Fonte Hidrelétrica (UHE, PCH e CGH), de qualquer potência e 

TERMELÉTRICA (> 100 MW) 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

(Lei nº 

9.427/1996) 

Início das obras 

civis das 

estruturas 

> 120 dias 

Até 0,3% 

Número: 48577.002349/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 

  

 

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

63 

Início da 

operação 

comercial ou apta 

à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

 

 VÁLIDO Fonte Eólica e Solar Fotovoltaica e TERMELÉTRICA (<100 MW) 

 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

Número: 48577.002349/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 

  

 

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

64 

(Lei nº 

9.427/1996) 

Início da 

operação 

comercial ou 

apta à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

 

XX. A não implantação do empreendimento ensejará a execução da GFC de 

1% a 5% do valor do investimento, conforme processo administrativo da 

ANEEL. 

Justificativa 
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Mesma da contribuição nº 12. 

15. Apine Edital 

8.XX Para as COMPRADORAS é exigido recolhimento de Garantia de 

Proposta no valor de R$ XXX por LOTE DE ENERGIA declarado ao MME, 

(…) 

8.10 As VENDEDORAS e/ou COMPRADORA que não mantiverem as 
Garantias de Proposta nas condições aqui definidas estarão sujeitas às 
penalidades tipificadas na Seção 16 deste Edital, e às demais sanções 
cominadas na legislação.  
 
8.11 As Garantias de Proposta do LEILÃO serão devolvidas nas seguintes 
condições:  
8.11.1 No caso de revogação ou anulação do LEILÃO, a todas as 
VENDEDORAS e/ou COMPRADORA, a partir de 5 (cinco) dias úteis após o 
ato de revogação ou anulação;  
[…] 
8.11.6 A partir do quinto dia útil após a assinatura dos CCEAR e CCG 
decorrentes do LEILÃO, às VENDEDORAS e/ou COMPRADORA 
abrangidas pelos itens 8.9.4 e 13.1, na proporção dos CCEAR e CCG 
assinados.  
[…] 

Aproveitada 

Acolhe-se a contribuição, 

com vistas a melhor exame 

da matéria, a partir da 

realização de estudo 

específico.  
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8.13 As Garantias de Proposta serão executadas por determinação expressa 
da ANEEL, nas hipóteses em que a VENDEDORA e/ou COMPRADORA que 
negociar energia no LEILÃO:  
 
JUSTIFICATIVA  
 

Denota-se que no âmbito da Minuta de Edital proposta a ANEEL excluiu o 
detalhamento para apresentação de Garantia de Proposta pelas 
COMPRADORAS, embora no item 4.2.2.2 ainda preveja a entrega pelas 
distribuidoras de acordo com os lotes de energia declarados ao MME, 
conforme previsão do cronograma. 
 
Considerando a importância da apresentação de garantias de proposta por 
todas as partes que integram o certame, VENDEDORAS e COMPRADORAS, 
a APINE requer que a ANEEL adeque o Edital proposto, nos moldes do já 
adotado no Leilão A-6/2018, com o detalhamento das garantias de 
proposta pela COMPRADORAS e gatilhos para a execução. 
 
Por fim, entende-se que não cabe a aplicação do art. 87 da Lei nº 
8.666/1993 na “Fase de Licitação”, uma vez que o referido artigo trata da 
inexecução total ou parcial de contrato com administração pública e a fase 
em questão precede os contratos a serem celebrados entre as partes. 
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16. Abeeólica Edital 

8.XX Para as COMPRADORAS é exigido recolhimento de Garantia de Proposta no valor de R$ XXX por 

LOTE DE ENERGIA declarado ao MME (equivalente a R$ XXX por MW médio), incluindo os declarados 

pela COMPRADORA, nos termos do art. 2º da Portaria MME nº 44/2018. 

8.XX.1 Caso seja verificada divergência entre o valor total da Garantia de Proposta depositada pelas 

COMPRADORAS e sua QUANTIDADE DECLARADA ao MME, serão adotadas as providências cabíveis 

de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 63/2004 

8.9 A Garantia de Proposta deverá ter a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE como 

beneficiária e a VENDEDORA ou COMPRADORA como tomadora e vigorar até xxxx/xxxx/2019, devendo 

ser mantida nas condições definidas neste Edital e ser prorrogável por mais 60 (sessenta) dias. 

(...) 

8.10 As VENDEDORAS e/ou COMPRADORAS que não mantiverem as Garantias de Proposta nas 

condições aqui definidas estarão sujeitas às penalidades tipificadas na Seção 16 deste Edital, e às demais 

sanções cominadas na legislação. 

8.11 As Garantias de Proposta do LEILÃO serão devolvidas nas seguintes condições: 

8.11.1 No caso de revogação ou anulação do LEILÃO, a todas as VENDEDORAS e/ou COMPRADORAS, 

a partir de 5 (cinco) dias úteis após o ato de revogação ou anulação; 

(...) 

8.11.6 A partir do quinto dia útil após a assinatura dos CCEAR e CCG decorrentes do LEILÃO, às 

VENDEDORAS e/ou COMPRADORAS abrangidas pelos itens 8.9.4 e 13.1, na proporção dos CCEAR e 

CCG assinados. 

8.11.7 Caso a VENDEDORA comprove que tenha assinado os CCEAR e CCG, restando apenas a 

assinatura da COMPRADORA. 

(...) 

Aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 15. 
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8.13 As Garantias de Proposta serão executadas por determinação expressa da ANEEL, nas hipóteses 

em que a VENDEDORA e/ou COMPRADORA que negociar energia no LEILÃO: 

Justificativa 

A contribuição apresentada nesse item visa tratar sobre a exclusão do detalhamento para apresentação 

de Garantia de Proposta pelas compradoras, embora no item 4.2.2.2 ainda esteja prevista a entrega da 

garantia pelas distribuidoras de acordo com os lotes de energia declarados ao MME. 

Nesse caso e considerando a importância da apresentação de garantias de proposta por todas as partes 

que integram o certame, solicitamos que se adeque o edital em audiência nos moldes da documentação 

do Leilão A-6/2018, com o detalhamento das garantias de proposta pela compradora e gatilhos para a 

execução. 

Adicionalmente, destacamos também a proposta de inclusão do item 8.11.7, que inclui mais uma 

condicionante para devolução da Garantia de Proposta extremamente necessária, pois a vendedora 

pode estar adimplente e ter assinado os CCEARs e CCGs, enquanto a distribuidora pode não ter 

assinado e tal situação se perdurar por tempo indeterminado. Neste caso, a Garantia de Proposta pode 

ser devolvida à vendedora. 

17. Abragel Edital 

Não foi apresentada proposta específica 
 
A minuta do Edital traz mudanças consideráveis com relação à nova 
sistemática para penalidade de multa e execução da garantia de fiel 
cumprimento, quais sejam:  

Não 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 12. 
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• Aplicação de penalidades do Edital em todas as hipóteses de 

descumprimento das obrigações do Edital do Leilão;  

• No caso de atrasos injustificados dos marcos do cronograma, a 

aplicação de multa para CGHs, PCHs e UHEs até 50 MW será 

definida conforme alínea c do item 16.3.4 do Edital;  

• Aplicação subsidiária da Resolução Normativa ANEEL nº 

63/2004, por fatos infracionais ou descumprimentos de 

obrigações não previstas de forma expressa no Edital e/ou na 

outorga de autorização obtida em face do certame.  

Apesar do marco intermediário ter sido suprimido e o marco relativo ao início 

da operação comercial do empreendimento de geração ter sido dividido em 3 

períodos progressivos, os percentuais de aplicação das multas são 

desproporcionais e abusivos, no entendimento da ABRAGEL, em que pese o 

fato de considerar louvável a preocupação da ANEEL com a questão.  
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Ademais, o artigo 3º, inciso X, da Lei 9.427/1996 estabelece que a aplicação de 

eventual penalidade prevista pela ANEEL é limitada a 2% (dois por cento) do 
faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução 
e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à 
lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o 
infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a doze 
meses, sendo aplicada a partir da outorga de autorização. Dessa forma, a ABRAGEL 
questiona a legalidade do item 16.3 da minuta do Edital. 

18. Eneva Edital 

11.9.8.4 O descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEEL, desde que 
atrase a operação comercial do empreendimento, implicará, além das penalidades 
previstas na Seção 16 deste Edital, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento 
recolhida pelas VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO, conforme 
processo administrativo instaurado especialmente para este 

 

Justificativa 
 
Considera a inclusão necessária, a fim de compatibilizar a redação ao entendimento 
manifesto no Memorando nº 12/2019-SFG/ANEEL. 

Aproveitada 

Parcialmente 

No caso de 

descumprimento de marco 

intermediário a eventual 

multa aplicada somente 

será exigida após a entrada 

em operação comercial, 

sendo exigida caso a 

operação comercial 

também atrase, 

considerando uma 

tolerância de 60 dias. 
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19. Eneva Edital 

13.6.4 Relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste Edital, 
a Garantia de Fiel Cumprimento poderá, após autorização expressa da ANEEL e 

desde que não haja pendência de assinatura do(s) respectivo(s) CCEAR(s) e 
CCG(s) por parte da VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, ser substituída 
por nova garantia, no valor de 60% do originalmente prestado, condicionado a 
que, de acordo com a fiscalização, o marco intermediário de Início das Obras Civis 
das Estruturas seja alcançado rigorosamente até a data constante do cronograma 
de implantação do empreendimento. 

 

Justificativa 
 
Solicita-se a supressão do termo “rigorosamente”, por não alterar o sentido 
objetivado pelo regulador, qual seja, a observância do cronograma de outorga. 

Não 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 11. 

20. Eneva Edital 

Não foi apresentada contribuição específica 

 
13.11 (Alteração do percentual do investimento e dilação do período de atraso, 
com maiores intervalos para a aplicação de execução da Garantia de Fiel 
Cumprimento) 
 
Justificativa 

 

O percentual do investimento que significará a execução da Garantia de Fiel 
Cumprimento (GFC), no caso de atraso da operação comercial da última unidade 
geradora, passa de 4,0%, de 61 a 180 dias de atraso, para 5,0%, se o atraso for 
superior a 1 ano. Trata-se de um aumento de 1,0% no percentual da GFC para 
uma defasagem temporal de atraso superior a 500%. Como resultado, espera-se 
maior penalidade relativa aos menores atrasos no SIN, ante a penalização devida 

àqueles agentes que mais onerarem o sistema. Solicita-se que os percentuais da 

 Parcialmente 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 12. 
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GFC a serem executados sejam revisitados, guardando proporção mais adequada 
com o período de atraso. 

 
Importante destacar que o atraso de 60 dias para início das obras civis das 
estruturas equivale a somente 3% do prazo de implantação de um “A-6”, de forma 
que a execução de 40% da GFC parece tecnicamente elevada. 

21. Eneva Edital 

Não foi apresentada contribuição específica 

 
13.12 (Alteração do percentual do investimento e dilação do período de atraso, 

com maiores intervalos para a aplicação de execução da Garantia de Fiel 
Cumprimento) 
 
Justificativa 
 

Análogo à argumentação anterior. A execução de 80% da GFC para um atraso de 
61 a 180 dias é bastante gravosa para empreendimentos de menor porte (até 100 
MW), considerando que o atraso já configura em penalidades ao gerador no âmbito 
do CCEAR. Os impactos sistêmicos acarretados por usinas de menor porte também 
são distintos àquelas usinas com potência superior a 100 MW, de forma que 
entendemos mais adequado apresentar valores diferenciados para 

empreendimentos de menor porte. Não se trata de um incentivo a atrasos para 

projetos de menor potência, mas de tratamento isonômico ao porte de cada 
agente, com base nos impactos esperados dos atrasos respectivos para os usuários 
do SIN (princípio da discriminação positiva da Administração). 
 

Parcialmente 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 12. 
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22. Eneva Edital 

16.3 Durante a Fase de Implantação do empreendimento, compreendida entre as 
datas da assinatura do Contrato ou da emissão da Autorização e a de início da 

operação comercial da última unidade geradora, conforme cronograma físico 
constante da outorga, aplicam-se às Concessionárias/Autorizadas dos serviços de 
geração objeto deste Leilão as sanções do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, 
discriminadas no item 16.2 deste Edital, e do art. 77 combinado com arts. 78, 79 
(I) e 80 da mesma Lei, consistente da Rescisão Unilateral da Outorga, mediante 
Cassação da Concessão ou da Autorização, observado o disposto no art. 4º-C da 

Lei nº 9.074/1995. 

 
Justificativa 
 
Sugere-se a inclusão do dispositivo que prevê a apresentação de plano de 
transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga, 
considerando que o tema já consta na Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 

2019/20. 

Não 

aproveitada 

Qualquer penalidade 

porventura aplicada pela 

ANEEL deverá ser 

precedida de processo 

específico em que seja 

assegurada o contraditório 

e ampla defesa, portanto, 

não se vislumbra colocar tal 

dispositivo no texto.  

23. Engie Edital 

Não foi apresentada proposta específica 
16.3.4 a)  (Alteração do percentual do investimento para aplicação de multa 
contratual) 
 

Justificativa 

 
Verifica-se que o percentual de 10%, limite estabelecido na minuta de Edital, é 
100% superior ao próprio valor da Garantia de Fiel Cumprimento e descasado das 
penalidades previstas pela Resolução Normativa nº 63/2004. Um dos objetivos 
finais da Nota Técnica nº 15/2019-SEL/ANEEL é assegurar “maior eficácia na 
execução de garantias, especialmente na modalidade Seguro-Garantia”. Ainda que 

haja a especificação do subitem 16.3.6 do Edital, entende-se que a adoção de 

Parcialmente 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 12. 
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percentuais muito elevados, ante evitar as inexecuções parciais ou totais de obras, 
pode acabar por inviabilizar justamente o objetivo perseguido pelo regulador com 

tal proposição, resultando em menor eficácia de penalidades administrativas, 
especialmente para empreendedores de menor porte. 

24. Engie Edital 

8.11 As Garantias de Proposta do LEILÃO serão devolvidas nas seguintes 
condições:  
[...] 

8.11.6 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 
13.1, na proporção dos CCEAR e CCG assinados  
8.11.7 Caso a VENDEDORA comprove que tenha assinado os CCEARs e 
CCGs, restando apenas a assinatura da COMPRADORA 
 
Justificativa 
 
É necessário incluir mais uma condicionante para devolução da Garantia de 

Proposta, pois a VENDEDORA pode estar adimplente e ter assinado os 

CCEARs e CCGs, enquanto a distribuidora pode não ter assinado e tal 

situação se perdurar por tempo indeterminado. 

Neste caso, a Garantia de Proposta pode ser devolvida à VENDEDORA. 

Não 

aproveitada 

A redação atual já permite 

que a devolução seja feita 

caso a Vendedora assine 

os CCEARs, e isso já vem 

sendo praticado pela 

ANEEL. 
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25. Engie Edital 

8.13 As Garantias de Proposta serão executadas por determinação expressa 
da ANEEL, nas hipóteses em que a VENDEDORA que negociar energia no 
LEILÃO:  
 
8.13.8 Não assinar os CCEAR e CCG nas condições estabelecidas neste 
Edital, conforme minuta constante do Anexo II, na hipótese contida no item 
8.9.4, exceto nos casos em que a VENDEDORA tenha assinado os contratos 
e a COMPRADORA ainda não tenha assinado 
 
Justificativa 
 
É necessário incluir mais uma condicionante para que a Garantia de Proposta 
não seja executada, pois a VENDEDORA pode estar adimplente e ter 
assinado os CCEARs e CCGs, enquanto a distribuidora pode não ter assinado 
e tal situação se perdurar por tempo indeterminado. 

Não 

aproveitada 

Não há necessidade do 

Edital dispor de uma 

situação especifica, afinal 

eventual penalidade que a 

Aneel venha a aplicar será 

precedida de processo 

específico em que o 

contraditório e a ampla 

defesa sejam assegurados. 

26. Engie Edital 

14.17 Alterações nas características técnicas de empreendimento habilitado 
pela EPE poderão ser solicitadas à ANEEL, após antes da assinatura do 
Contrato de Concessão ou da emissão da outorga de Autorização, mantido o 
prazo contratual de entrega de energia, observado o disposto na Portaria MME 
nº 481/2018 e o art. 15 da Portaria MME nº 222/2019, desde que não 
comprometam o quantitativo de LOTES negociados para o respectivo 
empreendimento e estejam em conformidade com o licenciamento ambiental 
 
Justificativa 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

Contraria o disposto nas 

diretrizes do Leilão, art. 15 

da Prt. 222/2019.  
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Atualmente, devido à restrição de alteração de características técnicas antes 

da outorga, há um volume muito grande de processos de tal natureza logo após 

a emissão da outorga. Isso, além de sobrecarregar os órgãos envolvidos, pode 

provocar atrasos indesejados na construção da usina, em função da 

interdependência das etapas do procedimento de acesso. 

É natural que haja mudanças nas configurações das usinas após o certame, 

principalmente em função das negociações com fabricantes e da necessidade 

de declarar o compartilhamento do sistema de transmissão de parques 

geradores vencedores do leilão, algo difícil de ser definido antes do certame, 

por não deter o controle dos parques que terão êxito no leilão. 

Portanto, solicita-se que seja possível retificar informações entre o leilão e a 
emissão da outorga do empreendimento, evitando retrabalhos e trazendo 
celeridade ao processo 

27. Abeeólica Edital 

14.17 Alterações nas características técnicas de empreendimento habilitado pela EPE poderão ser 
solicitadas à ANEEL, após a assinatura do Contrato de Concessão ou da emissão da outorga de 
Autorização, mantido o prazo contratual de entrega de energia, observado o disposto na Portaria MME nº 
481/2018 e o art. 15 da Portaria MME nº 222/2019, desde que não comprometam o quantitativo de LOTES 
negociados para o respectivo empreendimento e estejam em conformidade com o licenciamento 
ambiental. 
14.17.1 Os custos adicionais das instalações de conexão, provocados exclusivamente pelas alterações 
mencionadas no item 14.17, serão de responsabilidade da Concessionária/Autorizada 

Não 

aproveitada 

Desnecessário especificar 

nesse detalhe, afinal, o item 

14.17.1 possui ligação com 

o item 14.17 que faz alusão 

à alteração das 

características técnicas. 
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Justificativa 
 
A proposta em tela visa tornar claro que a responsabilidade da concessionária/autorizada pelo custeio 

dos eventuais reforços/melhorias nas instalações de conexão se limita àquele provocado pelas 
alterações de características técnicas de seu(s) empreendimento(s). 

28. Eneva Edital 

3.8 As REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO referidos no item 
anterior e o CCEAR estabelecerão, dentre outros, a forma de apuração e informação 
dos valores necessários para cálculo da(s) receita(s) de comercialização da 
VENDEDORA, e disporão que a titularidade da energia gerada na ordem de mérito 
é das COMPRADORAS, na proporção e no limite da ENERGIA CONTRATADA 
 
Justificativa 
 
Visa apenas a adequar a redação do Edital para os casos em que há geração fora 
da ordem de mérito de custo ou para a prestação de serviços ancilares (como 
manutenção de reserva de potência operativa), cuja titularidade da energia gerada 
e a remuneração da Parcela Variável não é das COMPRADORAS (subcláusula 7.3 do 
CCEAR). 

Não 

aproveitada 

O item em questão remete 

ao Contrato de 

comercialização, não se 

vislumbrando necessidade 

do Edital fazer ressalvas 

como essa.  

29. Eneva Edital 

4.2.4.1 Será realizada, para as VENDEDORAS, Simulação do LEILÃO, com dados 
integralmente fictícios, mediante senha de acesso ao SISTEMA, recebida conforme 
item 4.2.3 e confirmação dos dados reais que serão utilizados no LEILÃO 
 
Justificativa 
 
No Leilão de Energia Nova A-6/2018, observou-se que, apesar de a maior parte dos 
dados na Simulação do LEILÃO terem sido fictícios, a UF real dos empreendimentos 

Não 

aproveitada 

A redação original já 

estabelece que os dados 

serão fictícios, a inserção 

da palavra integralmente 

torna-se desnecessária. 
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foi mantida, o que sinalizou, indiretamente, a relação dos potenciais participantes 
na Simulação do certame. A inclusão de “integralmente” visa a não guardar qualquer 
relação dos dados com a realidade física/locacional dos empreendimentos inscritos. 

30. Eneva Edital 

5.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em forma digitalizada ou, 

alternativamente, impressos – originais ou cópias autenticadas – , em envelope 
lacrado e identificado da seguinte forma: 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

LEILÃO Nº 4/2019 - ANEEL 

INTERESSADA: (deverá ser informado o nome da VENDEDORA/COMPRADORA) 
EMPREENDIMENTO: (deverá ser informado o nome da usina) 
ASSUNTO: (deverá ser informado o conteúdo do envelope) 
 
Justificativa 
 
Apenas por analogia, no âmbito de cadastramento dos projetos, em agosto de 2017, 
a EPE realizou uma revisão das Instruções para Solicitação de Cadastramento e 
Habilitação Técnica. Dentre as atualizações, destacou-se a dispensa de entrega de 
documentação física no ato de cadastramento, sendo obrigatória a apresentação 
apenas da documentação digitalizada. Sugere-se que procedimento semelhante 
possa ser adotado pela ANEEL, com vistas à eficiência processual e administrativa, 

garantido o tratamento restrito para informações sensíveis à concorrência, conforme 
previsto pela legislação 

Não 

aproveitada 

Não é possível, no 

momento, por parte da 

CCEE, aceitar documentos 

digitais pois não há 

protocolo digital. 

De toda forma, atualmente 

está em desenvolvimento 

sistema em que será 

possível a inserção digital 

dos documentos de 

habilitação. 

31. Eneva Edital 

10.4.3 Para o estabelecimento do montante possível de ser ofertado no LEILÃO, 

para os fins especificados nos itens 10.4.1 e 10.4.2, será considerada a energia 
contratada no LEILÃO de Geração nº 34/2019-ANEEL, nos termos dos Avisos de 
Homologação e Adjudicação dos correspondentes certames, independentemente da 
celebração dos respectivos CCEARs 

Aproveitada 
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Justificativa 
 
Adequação do Leilão atinente ao caso em tela 

32. Abeeólica Edital 

14.7 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO poderá encaminhar, conjuntamente com os 
documentos de constituição da SPE, se for o caso, ou de HABILITAÇÃO, o requerimento estabelecido 
no Anexo X preenchido e assinado, nos termos estabelecidos na Portaria MME nº 222/2016318/2018. 
 
Justificativa 
 
A Portaria MME nº 222/2016 foi revogada e deve ser substituída pela atual Portaria MME nº 318/2018. 

Aproveitada 

 

33. Abeeólica Edital 

14.19.3 O prazo máximo de que trata o item 14.19.12 será reduzido na mesma proporção, caso a 
VENDEDORA não encaminhe a documentação constante do item 14-A deste Edital na data-limite 
estabelecida no CRONOGRAMA 
 
Justificativa 
 
Correção de item antes referenciado errado. 

Aproveitada 

 

34. Abeeólica Edital 

Inserir 
 
14.20. 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. 

Não 

aproveitada 

Não é possível estabelecer 

uma excludente de 

responsabilidade de forma 

automática, afinal isso tem 
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14.20.1 Na ocorrência do disposto na subcláusula 14.20, 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. 

14.20.2 Na ocorrência do disposto na subcláusula 14.20, 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 se 

mantem 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. 

No entanto, 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 

que ser caracterizado em 

processo específico. 

35. Abeeólica Edital 

Inclusão de novo Anexo ao Edital. 

 

ANEXO XIV – Configuração do sistema de interesse restrito e seu compartilhamento para usinas eólicas 
de um mesmo complexo 
 

Justificativa 
 

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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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 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, sugere-se que seja feita adequação ao edital com a inclusão de novo anexo para que haja a 

previsão de que junto a documentação que deverá ser entregue para habilitação da vendedora no leilão, 

as vendedoras poderão, a critério do VENDEDOR, entregar documentação 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.  

Na alternativa aqui proposta, as alterações de características técnicas para fins de compartilhamento não 
seriam nem necessárias. 

 
Esse compartilhamento pode ser 
feito ao se pedir o acesso, cuja 
viabilidade será verificada pelo 
ONS. 
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36. 
São Roque 

Energética 
Edital 

1.2. Para fins deste Edital, os  
empreendimentos de geração de energia cadastrados pela Empresa  
de Pesquisa Energética – EPE para este LEILÃO são classificados da 
seguinte forma:  
1.2.1. Empreendimento Hidrelétrico:  
(...)  
1.2.1.2. Caso 2: Aproveitamento hidrelétrico que ofertará energia elétrica no  
Produto Quantidade Hidro, conforme discriminado a seguir:  
1.2.1.2.1. Central Geradora Hidrelétrica – CGH;  
1.2.1.2.2. Pequena Central Hidrelétrica - PCH;  
1.2.1.2.3. UHE com potência igual ou inferior  
a 50 (cinquenta) Megawatts; e  
1.2.1.2.4. UHE com potência superior a 50  
(cinquenta) Megawatts; e  
1.2.1.2.5. Ampliação de UHE ou PCH existente 
 
Justificativa 
 
A UHE SÃO ROQUE, licitada nos termos da Lei nº 10.848, com a operação 
comercial ainda não iniciada, e cuja energia não constitui lastro de nenhum 
contrato no ACR, é classificada no Edital do Leilão como um Empreendimento 
de geração de energia elétrica com Outorga sem Contrato.   
Nos termos do item 1.3.2.1.1. da minuta do Edital, Empreendimento com 
Outorga sem Contrato são aqueles com outorga de concessão licitada nos 

Aproveitada 

Compatibilizar com a Prt. 

337/2019 (sistemática). 
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termos da Lei nº 10.848/2004 ou de autorização, desde que não tenha entrado 
em operação comercial até a data de publicação do Edital, conforme o § 7º-A, 
art. 2º da Lei nº 10.848/2004, e não possua compromisso contratual 
estabelecido por meio de CCEAR, CER, Proinfa e/ou Geração Distribuída 
(GD), que é justamente o caso da xxxxx, cujos compromissos contratuais 
foram integralmente resolvidos via participação no MSCD de Energia Nova de 
2017.  Por sua vez, de acordo com a sua fonte de geração, o edital classifica 
os empreendimentos hidrelétricos do Caso 2 cadastrados pela EPE em:  
“1.2.1.2.1. Central Geradora Hidrelétrica – CGH;  
1.2.1.2.2. Pequena Central Hidrelétrica - PCH;  
1.2.1.2.3. UHE com potência igual ou inferior a 50 (cinquenta) Megawatts; e 
1.2.1.2.4. Ampliação de UHE ou PCH existente.”  
Verifica-se que, no texto da minuta do Edital, usinas hidrelétricas com potência 
superior a 50 MW  - e que não constituam ampliações de UHE existente – não 
estão previstas nos Empreendimentos Hidrelétricos do Caso 2 para fins de 
comercialização de energia elétrica no Produto Quantidade Hidro, como 
expressamente previa o Edital do Leilão A-6 de 2018 e poderia desde já estar 
expresso na minuta do Edital do Leilão A-6 de 2019. Como visto, muito embora 
o item 1.3.2.1.1. da minuta de Edital traga a classificação dos 
Empreendimentos com Outorga e sem Contrato como aqueles previstos no 
art. 2º, §7º-A, da Lei nº 10.848/2004, possibilitando a participação da UHE 
xxxxx no Leilão, consideramos que a previsão no Edital de oferta de energia 
elétrica no Produto Quantidade Hidro por UHE com potência superior a 50 
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(cinquenta) Megawatts  deixará clara a possibilidade de comercialização de 
energia desses aproveitamentos no Leilão, trazendo maior segurança  
jurídica para a participação desses empreendimentos cadastrados no Leilão 
junto à EPE. 

37. 
São Roque 

Energética 
Edital 

2.3.1.2.5 No caso de empreendimentos hidrelétricos com potência instalada igual ou inferior 

a 50 MW, e superior a 50 MW, a composição do consórcio deverá contar entre seus 
consorciados o(s) titular(es) da autorização, caso seja outorgado, ou do DRSPCH ou DRS-UHE. 
 
Justificativa 
 

A xxxxx é um  
empreendimento hidrelétrico com potência superior a 50 MW, e que já possui outorga de 
concessão.   
No texto da minuta do Edital, a possibilidade de formação de Consórcio está limitada aos 
empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 50 MW.  Assim, a proposta 
de redação traz prevê a formação de Consórcio com os titulares da outorga de concessão para 

aqueles empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 50 MW, caso da xxxx.   

Aproveitada 

Compatibilizar com a Prt. 

337/2019 (sistemática) 

38. 
São Roque 

Energética 
Edital 

11.10 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão estar adimplentes em 
relação às obrigações setoriais de que tratam a Resolução Normativa ANEEL nº 538, de 5 de 
março de 2013, o art. 5º do Decreto-Lei nº 2.432, de 17 de maio de  
1988, à Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o § 3º do art. 32 do Decreto nº 774, de 18 

de março de 1993, e os arts. 6º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, este com nova 

redação dada pela Lei nº 10.848/2004.  

 

Não 

aproveitada 

Essa contribuição criaria 

situação não isonômica no 

tratamento das 

vendedoras. 
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11.10.1 A análise da adimplência englobará  também a(s) sociedade(s) ou entidade(s) 
controladora(s) direta(s)  e/ou indireta(s) da VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO.  
  

11.10.2 A análise de adimplência prevista neste Edital ficará 

sobrestada unicamente nos casos em que o VENDEDOR esteja em 

processo de alteração de controle societário, nos termos do art. 

4º-C da Lei nº 9.074/1995.  

 

Justificativa 

 

O art. 4ºC da Lei nº 9.074/1995, com redação dada pela Lei nº 13.360/2015, estabeleceu a 

possibilidade de transferência do controle societário de usinas com processo de caducidade 

colmo alternativa de evitar tal penalização, como é o caso da UHE xxxx.   
Considerando que o tempo de conclusão do processo de alteração de controle societário 

dessa usina perante a ANEEL, ou de qualquer outra em situação idêntica, poderá se estender 

além do prazo previsto para a habilitação dos empreendimentos vencedores deste certame, 

tal hipótese legal se torna necessária para a adequada segurança jurídica. 

39. IEP Edital 

Não foi apresentada proposta específica 
 

Verifica-se a inclusão de projetos fotovoltaicos, cuja tecnologia está em 
franca evolução, com equipamentos em acentuada queda de preços e 
cujos projetos podem ser implantados em curto prazo, sendo portanto 
não aconselhável incluir este tipo de projeto em um leilão A-6. Leilões 

Não 

Aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

A definição das fontes 

participantes do certame 

cabe ao MME, sendo para o 
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efetuados em data mais próxima da data de contratação trariam muito 
mais competição ao projeto pois haveriam menores riscos econômicos 
na implantação 

presente certame 

especificado na Prt. MME 

222/2019. 

40. IEP Edital 

Não foi apresentada proposta específica 
 

A maior efetividade das multas nos Seguros de Performance do 
Contrato são bem vindas e devem ser implementadas. Importante se 
elas pudessem ser utilizadas para a redução dos preços a serem 
cobrados nos próprios contratos que fossem aplicadas em benefício da 
modicidade tarifária. 

Não 

aproveitada 

Não compreendida a 

aplicabilidade da ideia no 

edital. 

41. CCEE Edital 

Item 3.4: (Inclusão de redação)  

  

O custo de realização do LEILÃO, acrescido de R$ 1.048,60 (um mil, 
quarenta e oito reais e sessenta centavos) relativo ao custo com 
medidas judiciais incorridas pela CCEE relativamente a leilões, serão 
rateados entre as  
COMPRADORAS e as VENDEDORAS que negociarem energia no 
LEILÃO, na forma e nos prazos estabelecidos no item 4.2.10 deste 
Edital. Caso não haja negociação no LEILÃO ou este seja cancelado, 
esses valores serão arcados inteiramente pelas COMPRADORAS, na 

Parcialmente 

Aproveitada 

Será acrescido nos custos 

do Leilão. 

Quanto aos demais itens, 

tendo em vista que as 

declarações antecedem o 

próprio Edital tais 

dispositivos perdem sentido 

prático. 
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proporção dos montantes a serem atendidos no LEILÃO em MW 
médios, conforme o art. 13 da Portaria MME nº 222/2019.  
  

Inclusão de subitem para o caso de ausência de declaração de compra 
de energia por partes das distribuidoras:  
  

3.4.1. Caso não haja declaração de necessidade de energia por parte 
das compradoras, os custos incorridos pela CCEE deverão ser 
ressarcidos no próximo certame com atualização monetária 
 
Justificativa 
 

Diante da atribuição delegada à CCEE pela Agência, nos termos do 

Despacho ANEEL nº  

4.190/2014 e art. 2º. inciso I, do Decreto nº 5.163/2004, a CCEE 

viabiliza a realização dos leilões, com a garantia do respectivo 

ressarcimento das despesas na execução de tal atividade delegada, de 

modo a não afetar os seus associados, conforme disposições previstas 

§1, art. 11 do Decreto nº 5.163/2004, § 2º, art. 36, da Resolução 

Normativa da ANEEL nº 109/2004.   
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Assim, nos termos dispostos no Ofício nº 168/2017-SCG/ANEEL, de 

14/03/2018, o qual anexa o Parecer nº  

00513/2017/PFANEEL/PGF/AGU, em resposta às Cartas da CCEE (nº 

0944/2017, 1628/2017 e 0060/2018), houve a diretiva para a inclusão 

dos custos relacionadas às ações judiciais cujo objeto envolva Leilões 

de Energia Nova/ Execução de Garantias “no  

Edital dos próximos leilões de energia”.  

Portanto, a CCEE solicita a inclusão dos valores dispendidos com ações 

judiciais (BIOENERGY), que totalizam o montante de R$ 1.048,60 (um 

mil, quarenta e oito reais e sessenta centavos), para o devido 

reembolso, conforme as comprovações que serão realizadas no 

processo de prestação de contas do referido leilão e similar ao 

tratamento dado no Leilão nº 03/2019 - A-4.  

  

Nesse mesmo sentido, na hipótese de inexistência de declaração pelas 

distribuidoras se faz necessária a previsão no edital do ressarcimento 

dos custos e despesas incorridas pela CCEE na organização 

preparatória do certame que serão pagas pelos participantes do 

próximo leilão.  
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Vale ressaltar que tais custos e despesas serão devidamente 
divulgados previamente ao certame por meio de comunicado relevante, 
que é disponibilizado no site da ANEE, nos termos do item 3.4.1 do 
Edital, garantindo-se a transparência do processo e de seus custos 
quando da inscrição dos participantes 

42. CCEE Edital 

Item 4.2.6.2: (Ajuste de redação)  

 

A documentação deverá ser entregue na CCEE, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis após a realização do LEILÃO, ressalvados os 
documentos que consta do item 11.9.7 que deverão cujo documento 
deverá ser encaminhados diretamente à CEL no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após a sessão do LEILÃO. 
 
Justificativa 
 

Ajuste de redação, apenas para melhoria operacional do processo, 
pois o item 11.9.7 faz referência a dois tipos de documentos. 

Aproveitada 

 

43. CCEE Edital 
Item 8.3.5: (Inclusão de redação)  

  
Não 

aproveitada 

Não se verifica 

necessidade de se 

especificar como será 
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A autenticidade dos documentos societários para comprovação da 
representação legal da Fiança Bancária e Seguro Garantia se dará em 
consonância a legislação e regulamentação vigente 
 
Justificativa 
 

Ajuste de redação, apenas para melhoria operacional do processo, 
quanto o formato de entrega da documentação citada nos itens 8.3.2.1 
e 8.3.4.1, em virtude da publicação das disposições da Medida 
Provisória nº 892, de 05.08.2019, que trata do registro de atos societário 
e contábeis, cujos efeitos se darão a contar da publicação de atos da 
Comissão de Valores Mobiliários e Ministério da Economia 

verificado a autenticidade 

dos documentos 

societários, a qual será 

realizada considerando a 

legislação vigente. 

44. CCEE Edital 

Item 11.3.2: (Ajuste de redação)  

  

11.3.2 Serão considerados aceitos os documentos devidamente 
registrados ou publicados e que vierem com o reconhecimento do órgão 
competente, bem como cópias autenticadas, ambos cuja validação 
possa ser atestada, nos termos da Lei e regulamentação vigente 
 
Justificativa 
 

Não 

Aproveitada 

A redação atual já abarca 

as situações previstas em 

lei. 
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Ajuste de redação, apenas para melhoria operacional do processo, 
quanto o formato de entrega da documentação citada nos itens 11.6 e 
11.8, em virtude da publicação das disposições da Medida Provisória nº 
892, de 05.08.2019, que trata do registro de atos societário e contábeis, 
cujos efeitos se darão a contar da publicação de atos da Comissão de 
Valores Mobiliários e Ministério da Economia 

45. CCEE Edital 

Item 11.10.1: (Ajuste de redação)  

  

A análise da adimplência englobará também a(s) sociedade(s) ou 
entidade(s) controladora(s) direta(s) e/ou indireta(s) da VENDEDORA, 
que negociar energia no LEILÃO e adicionalmente  for agente do setor 
 
Justificativa 
 

Ajuste de redação, apenas para melhoria operacional do processo. 

Não 

aproveitada 

A redação proposta não 

acrescenta clareza na 

redação do edital. 

46. Energisa 
CCEAR EOL 

e Solar 

 

Conforme observado nos últimos certames, no Leilão nº 4/2019 também serão 

negociados produtos eólico e solar na modalidade quantidade. Nesta modalidade, as 

usinas são responsáveis pelas variações de sua geração no Mercado de Curto Prazo – 

MCP.   

Não 

aproveitada 

Mantem-se a 

sazonalização na forma 

proposta na AP, pelas 

razões já expostas na Nota 

Técnica nº 084/2018-SRG-

SRM/ANEEL. Recomenda-
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O principal questionamento decorre das minutas de CCEARs definirem que a 

sazonalização será de acordo com a disponibilidade mensal da usina, informada pelo 

gerador no contrato. Tal definição poderá apresentar um grande descasamento com 

a necessidade de compra do consumidor, frustrando os benefícios esperados com a 

mudança da modalidade dos produtos, pois aumentará o impacto das exposições 

financeiras nas distribuidoras, gerando assim, maior custo ao consumidor. Quanto à 

modulação, as mesmas minutas estabelecem que a entrega se dará pelo perfil de 

geração das usinas.   

Este tema foi objeto de ampla discussão no âmbito da Audiência Pública n.º 21/2018 

(AP 21/2018), sobre o Edital do LEN A-6 de 2018, e da Audiência Pública n.º 12/2019 

(AP 12/2019), que tratou do Edital do LEN A-4 de 2019. Além da contribuição de 

diversos agentes, a Empresa de Pesquisa Energítica – EPE apresentou em ambas 

audiências públicas análises técnicas destacando que a sazonalidade e modulação 

realizadas conforme perfil do gerador afetam a isonomia da competição entre 

geradores.   

Antes do fechamento da AP 12/2019 a SRM, através do Memorando n.º 

112/2019SEM/ANEEL, comunicou à SEL que, a despeito de suas ponderações sobre a 

sazonalização pelo perfil do gerador permanecerem válidas, não havia óbice em 

se a abertura de AP 

especifica a ANEEL para 

tratar desse tema, caso a 

Diretoria Colegiada 

entenda necessário maior 

aprofundamento desse 

tema. 
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aceitar a contribuição da EPE, já que cabe à empresa elaborar os estudos que 

subsidiam o MME nos leilões de energia. Diante das opiniões distintas, a SEL 

encaminhou a decisão à Diretoria Colegiada.  

Ao deliberar o fechamento da AP 12/2019, essa Diretoria, mesmo não defendendo a 

“blindagem” dos geradores quanto aos riscos dos contratos por quantidade, optou por 

manter a sazonalidade pela curva de geração por mitigar os riscos dos  

empreendimentos, favorecendo a estrutura de capital do projeto e permitindo a 

redução dos preços. Ressaltou também que os avanços quanto ao compromisso de 

entrega de energia devem se apresentar de forma cautelosa para permitir uma 

transição na modelagem financeira com o passar do tempo.  

Conforme relatado no voto de abertura desta AP 29/2019, após reuniões sobre o 

tema, há um consenso entre EPE e áreas técnicas da ANEEL que a alteração da 

sazonalização, que garantiria um ambiente isonômico de mercado, é uma meta a ser 

atingida com o amadurecimento do setor. Porém, foi decidido não promover 

nenhuma alteração nos CCEARs deste leilão, por não haver histórico na execução dos 

contratos na modalidade quantidade destas fontes, nem argumentos fáticos e 

quantitativos sobre como se comportaria o sistema e a liquidação dos contratos.  
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Sobre este aspecto, cabe ressaltar que os dois leilões executados até o momento 

com a modalidade quantidade para fontes eólica e solar possuem início de 

suprimento em quatro ou seis anos após a realização do leilão. Ou seja, em vez de já 

revisitar o modelo de contratação, serão realizados diversos outros leilões 

aguardando a análise da execução destes contratos, adiando o amadurecimento do 

setor e transferindo riscos para consumidores.  

Apresenta-se no gráfico abaixo os produtos negociados nos últimos leilões de 

energia nova.   
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Gráfico 1 - Preço de venda de fontes incentivadas em LENs. IPCA jul/19.  

Entre as “fontes incentivadas”, eólicas e solares apresentam preços muito inferiores 

às demais. As usinas eólicas vencedoras, mesmo na modalidade quantidade, 
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apresentaram deságios acima de 60%. Usinas solares estrearam nesta modalidade 

apresentando o menor preço negociado em leilões, com média de R$ 68/MWh.  

Diante da evidente maturidade financeira dos projetos, não cabe mais a 

transferência de riscos expondo os consumidores ao MCP.  

Visando mitigar os riscos para o consumidor, propomos que:  

1) A sazonalização da energia contratada nos produtos quantidade deverá 

seguir o perfil de carga declarada pelo vendedor.  

1.1) Na hipótese de não aceitação da contribuição acima, com base na 

disponibilidade mensal de energia declarada no leilão pelo vendedor, a 

sazonalização seja feita pelo Comprador, dentro do mesmo limite de 

20% para mais ou para menos.  

2) A modulação seja feita pelo perfil de carga remanescente do Distribuidor. 

47. Energisa CCEAR 

Não foi apresentada proposta específica 

Tema também abordado nas contribuições do Grupo Energisa na AP 12/2019, o 

risco de exposição de submercado é ocasionado pela diferenciação de preços de 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP.  

A contribuição abrange 

outros regulamentos da 

aneel, sendo que o Edital 
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energia no Mercado de Curto Prazo – MCP, entre os submercados. As minutas de 

contrato definem que o registro da energia se dará no submercado do Vendedor, 

uma vez que o Gerador não conhece previamente os compradores. Contudo, há que 

se levar em conta que os produtos negociados nos últimos leilões vêm alterando 

significativamente a matriz energética brasileira, principalmente com contratação de 

fontes renováveis no submercado Nordeste e grandes hidrelétricas no Norte.  

Devido à concentração da carga nos submercados Sudeste/Centro-Oeste, existe 

um grande descasamento entre a oferta e demanda já contratada. Estima-se que as 

despesas com esta exposição em 2018 foram da ordem de R$ 1,8 bilhão, e em 2019 

supere R$ 3,6 bilhões.   

Neste sentido, nossa contribuição é que os leilões de energia nova passem a 

contratar energia em todos os submercados, com alocação percentual a cada um 

deles a ser definida e divulgada seja pelo MME ou pela CCEE após a declaração das 

Distribuidoras e após uma análise prévia do cruzamento de submercado do portfólio 

de contratos da “Distribuidora Brasil”. Caberia aos geradores precificar as 

exposições, uma vez que teriam conhecimento prévio da alocação entre os 

submercados dos volumes a serem negociados. 

deve se ater aos 

regulamentos já 

estabelecidos. 
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48. Abraget 
CCEAR – 

disponib. 

Não foi apresentada proposta específica 

 

1.1. O inciso 7.6 da Clausula 7º do Anexo 2 da minuta do CCEARs por 

Disponibilidade dos Produtos Gás Natural e Carvão, estabelece que 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.  

 

1.2. Ou seja, recai novamente sobre o gerador a responsabilidade pelo 

atraso da entrada em operação de instalações de transmissão, que 

permitem o escoamento da energia gerada pelo empreendimento, uma 

vez que serão obrigados a adquirir lastro de energia na eventualidade 

do atraso das mesmas.  

 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP, pois 

as diretrizes (Prt. 222/2019) 

afastaram a condição de 

Usina apta, para fins de 

recebimento da receita em 

caso de atraso no sistema 

de transmissão. 
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Este gerenciamento, pelo atraso da entrada em operação da transmissão, não 

é do domínio do gerador, e sim, da ANEEL e da transmissora. Cabe ressaltar 

que, dentre outros motivos, ocorrem atrasos decorrentes de questões 

ambientais para as quais a possibilidade de gerenciamento é remota e, o 

gerador não deveria ser penalizado por isso. Assim, no entendimento da 

ABRAGET, consideramos injusto adicionar este ônus aos geradores 

termelétricos 

49. Abraget CCEAR 

Não foi apresentada proposta específica 

 

1.1. O item 22 da Nota Técnica nº. 15/2019-SEL/ANEEL que visa o 

aprimoramento do CCEAR, é a supressão da condição de eficácia do 

contrato à celebração do Contrato de Constituição de Garantia Via 

Vinculação de Receitas – CCG. 

 

1.2. É de entendimento da ANEEL que no momento em que aceitaram as 

regras de participação nos Leilões de Contratação no ACR tais 

distribuidoras contraíram obrigações de pagamento às geradoras, 

mesmo na hipótese de desinteresse de instituições financeiras em 

atuar como banco gestor do CCG. Portanto, não se trata de afastar o 

CCG como obrigação garantidora dos compromissos assumidos pelas 

Não 

Aproveitada 

Não foi apresentada proposta 

específica.  

A assinatura do CCEAR é 

condição suficiente para 

garantir sua eficácia, 

independentemente da 

assinatura do CCG.  

Registre-se que a ausência da 

celebração do CCG não 

afasta a obrigação das 

Concessionárias do 

pagamento aos Geradores e 

nem enseja, 

automaticamente, a rescisão 
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partes no Leilão, mas de ressaltar que sua ausência não interfere na 

prestação desses compromissos. 

 

1.3. A ABRAGET preocupa-se com o fato de suas associadas poderem ser 

impactadas pela inadimplência de algumas distribuidoras, como já 

ocorreu em momentos recentes. 

 

1.4. Sob este aspecto a ABRAGET reitera o pleito encaminhado através de 

correspondência 016/2016, em anexo, com a sugestão para abertura 

de Processo Administrativo para análise dos seguintes pontos: 

 

a) Aprimoramento dos mecanismos de garantia e CCGs vigentes; 

b) Aumento do rigor na fiscalização econômica e financeira das 

distribuidoras inadimplentes com obrigações setoriais; 

do contrato de 

comercialização em caso de 

não celebração do CCG, 

descaracterizando o CCG 

como condição de eficácia 

Registre-se que o CCG 

continua como obrigação 

garantidora. 

 

50. Abraget CCEAR 

 
O CCEAR por disponibilidade estabelece em sua cláusula 4.7 que o 

Vendedor deverá apresentar ao Operador Nacional do Sistema o 

Não 

aproveitada 

Não foi apresentada  

proposta específica.  

O operador nacional 

necessita de conhecimento 
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cronograma anual de indisponibilidade programada, dispondo ainda que tal 

cronograma não poderá sofrer alterações. 

Ocorre que grande parte das manutenções depende dos horímetros das 

máquinas, que, por sua vez, dependem do despacho do ONS. Assim, a 

restrição de qualquer alteração no cronograma de manutenções impõe um 

ônus ao gerador sem o correspondente benefício sistêmico, vez que a usina 

poderia estar disponível naquele período, caso não fosse necessária a 

realização da manutenção. 

Ademais, deverá haver flexibilização do cronograma de manutenções 

quando o Gerador aproveita uma parada forçada para realizar a 

manutenção programada. Tal mecanismo possibilita a otimização do tempo 

e a redução da indisponibilidade, beneficiando o SIN. 

Dessa forma, deve ser incluída a possibilidade de flexibilização do cronograma 

de manutenção quando estas não ocorrerem na data prevista inicialmente, em 

decorrência da frustração do despacho do ONS, bem como na ocorrência de 

prévio das disponibilidades 

das usinas, na 

programação da operação, 

portanto a definição 

antecipada da parada 

programada da central 

geradora acarreta maior 

segurança operativa. 
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realização de manutenção programada aproveitando a indisponibilidade 

forçada. 

51. Apine 
CCEAR 

Dispon. 

4.7.3. O cronograma anual de indisponibilidades programadas não 
poderá ser alterado, a não ser por necessidade sistêmica, a critério do 
ONS, com justificativa apresentada à ANEEL e em comum acordo com 
o entre o VENDEDOR e o ONS, desde que atendido ao disposto na 
subcláusula 4.7.2. 
 
Justificativa 
 
Manutenções que são dependentes do número de horas de operação 
do equipamento e, consequentemente, apresentam relação com o 
despacho da usina, devem possuir alguma flexibilização em relação ao 
cronograma de indisponibilidades programadas apresentado ao ONS no 
ano anterior ao da exceção da manutenção. 

Não 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição no 50. 

52. Apine 
CCEAR 

Dispon. 

5.9. Ao longo de toda a vigência do CONTRATO, o VENDEDOR se sujeitará 

ao despacho do ONS com base no CVU definido na Cláusula 8ª, inclusive os 

despachos realizados fora da ordem de mérito por razões elétricas ou 

energéticas, sendo vedado ao VENDEDOR declarar um custo de geração 

superior àquele estabelecido no CONTRATO, exceto em caso de celebração 

Não 

aproveitada 

A REN nº 822/2018 já 

estabelece os critérios para 

remuneração por serviços 

ancilares.  

Ademais, essa proposta 

desvirtua o preço pactuado no 
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de Contrato de Prestação de Serviços Ancilares (CPSA) para despacho 

complementar para manutenção da reserva de potência operativa. 

Justificativa 

A Resolução Normativa nº 822/2018 permite que o agente faça uma oferta 

para participar do despacho complementar para manutenção de reserva de 

potência operativa, e essa oferta pode chegar a 130% do CVU mais recente 

da usina. A restrição imposta pelo CCEAR não deveria restringir a 

participação dos geradores vencedores do Leilão A-6 no mecanismo de 

despacho complementar estabelecido por essa Resolução. 

contrato, oriundo da venda de 

energia em um Leilão 

regulado, cujo valor do CVU 

foi declarado pelo agente, não 

cabendo o valor do CVU ser 

alterado unilateralmente, no 

único interesse do vendedor 

53. Apine 
CCEAR 

Dispon. 

Cláusula Quarta; Cláusula Quinta, Cláusula Sexta e Cláusula Sétima 
 
Incorporação dos seguintes itens: 

i) em caso de inadimplência verificada do COMPRADOR por mais de 30 dias, 

haja cláusula específica no CCG que preveja a solicitação automática junto à 

Superintendência de Administração e Finanças – SAF, por parte da CCEE ou 

do Banco Gestor, de registro do COMPRADOR no Cadastro de 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

A Ren. 538/2013 

estabelece as obrigações 

das partes envolvidas, 

sobretudo quanto a 

comunicação relativa a 

alguma inadimplência. 

Assim, não há como a 
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Inadimplentes com obrigações Intrassetoriais, conforme disposições da 

Resolução Normativa nº 538/2013;  

 ii) que os juros e multa de mora aplicáveis sejam progressivos no caso de 

persistência de inadimplência do COMPRADOR, como forma de incentivar 

que eventuais débitos sejam sanados com a maior brevidade;  

iii) caso o COMPRADOR não faça uso de sua Conta Reserva prevista no CCG, 
sem aportar os recursos necessários para suas obrigações setoriais, haja a 
obrigatoriedade de constituição de uma fiança bancária ou depósito caução 
direto para a conta do VENDEDOR, permitindo os recebíveis que lhes são de 

direito.    
 
Justificativa 
 
Uma das propostas da Agência, descrita na NT 15/2019, é a supressão da 
condição de eficácia do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado (“CCEAR”) vinculada a celebração do Contrato de 
Constituição de Garantias (“CCG”). A alteração pode ser considerada como 
positiva sob a ótica de vigência do CCEAR, uma vez que o atraso na 
assinatura do CCG não poderá ser utilizado como justificativa para o não 
cumprimento das obrigações do CCEAR, por parte da(s) compradora(s).  

CCEE ou o Banco Gestor 

atuar no nome das 

empresas com créditos a 

receber. 
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Por outro lado, considerando que os agentes geradores já sofrem 
atualmente com a ineficácia da sistemática dos CCGs, além da alteração 
proposta pela ANEEL, devem ser aprimorados os mecanismos nos CCGs 
que tragam eficácia aos instrumentos e que impeçam a absorção pelos 
geradores das inadimplências da contraparte. 
 
Tal fragilidade já foi apontada pela APINE no âmbito das contribuições da 
AP nº 021/2018, que tratava do Edital e anexos do Leilão de Energia Nova 
A-6/2018. 
 
Reforça-se, com relação ao item em análise, a solicitação anteriormente 
feita: 
 

 i) em caso de inadimplência verificada do COMPRADOR por mais de 
30 dias, haja cláusula específica no CCG que preveja a solicitação 
automática junto à Superintendência de Administração e Finanças – 
SAF, por parte da CCEE ou do Banco Gestor, de registro do 
COMPRADOR no Cadastro de Inadimplentes com obrigações 
Intrassetoriais, conforme disposições da Resolução Normativa nº 
538/2013;  
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 ii) que os juros e multa de mora aplicáveis sejam progressivos no 
caso de persistência de inadimplência do COMPRADOR, como forma 
de incentivar que eventuais débitos sejam sanados com a maior 
brevidade;  
 

iii) caso o COMPRADOR não faça uso de sua Conta Reserva prevista no CCG, 
sem aportar os recursos necessários para suas obrigações setoriais, haja a 
obrigatoriedade de constituição de uma fiança bancária ou depósito caução 
direto para a conta do VENDEDOR, permitindo os recebíveis que lhes são 
de direito. 
 

54. Engie 
CCEAR – 

EOL 

Incluir 
 
5.6.7. Para este leilão, uma vez definido pela EPE, não se aplica o 
parágrafo único do Art. 30 da Resolução Normativa nº 391/2009. Para 
estes casos, a outorgada pode instalar uma torre de medição para mais 
de um parque eólico. 
 
Justificativa 
 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP.  

A REN nº 391/2009 não 

prevê exceções, não 

podendo o Edital dispor o 

contrário. 
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Apesar da Portaria MME nº 102/2016 definir que um parque eólico é o 
conjunto de aerogeradores interligados eletricamente, situados nas 
áreas circulares com raio de até dez ou seis quilômetros, dependendo 
do terreno, em torno das torres de medição anemométrica, as medições 
entre as torres podem não variar significativamente. Portanto, nos casos 
em que o raio abranja mais um parque eólico e a EPE aprovar, poderiam 
ser abertas exceções, que propiciariam reduções de custo de 
implantação e, consequentemente, diminuição do preço final para o 
consumidor. 

55. Abeeólica 
CCEAR – 

EOL 

5.6.1. O início das medições de que trata esta subcláusula deverá ocorrer, no máximo, em 180 (cento e 
oitenta) dias contados antes da data início da operação comercial da usina a partir do início da vigência 
do CONTRATO. 
 
Justificativa 
 
Inicialmente, gostaríamos de destacar que o pleito desse item é fruto de diversas contribuições da 

ABEEólica nos últimos leilões de energia, bem como vem sendo discutido com a EPE em um contexto 

geral no que tange o regulamento das torres AMA. 

Entendemos que a obrigatoriedade deste item, bem como seu prazo de execução se encontram no Art. 

1º da PRT Nº 29/2011. No entanto, mantemos nossa manifestação sobre a necessidade de alteração 

desse critério de forma a explicitá-la em todos os fóruns.  

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP. 

Essa proposta está em 

desacordo com o 

estabelecido pela Portaria 

MME nº 29/2011. 
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Em sua última manifestação, a ABEEólica protocolou a carta CT-0015-19 à EPE, objetivando registrar 

sua argumentação técnica e econômica a favor da alteração do prazo de 180 dias. Os trechos centrais 

do ofício supracitado estão destacados abaixo: 

“O processo de instalação de torres anemométricas e seus respectivos acessos envolve obtenção de licenciamento 

ambiental e arqueológico. Além disso, sem a licença de instalação – LI e a autorização para supressão de vegetação 

– SVeg não se pode adentrar ao site e, consequentemente, não é possível iniciar o processo de instalação das torres 

anemométricas. 

O prazo de obtenção da LI pode se estender por mais de dois anos e há órgãos ambientais que procedem com a 

análise do processo da autorização da SVeg apenas após a emissão da LI o que acarreta em atraso no cronograma 

de implantação da torre anemométrica. 

A opção do início de envio das medições da torre AMA, numa data mais próxima ao início da operação comercial do 

parque eólico traria uma grande melhoria, visto que poderíamos aproveitar a estrutura do parque eólico em construção 

(como vias, acessos e estruturas de comunicação/telefonia) além de compatibilidade com o projeto executivo. É 

comum que 180 dias após assinatura dos CCEARs o empreendedor esteja realizando alteração de características 

técnicas em seus projetos e, consequentemente, buscando refinar seus estudos ambientais, arqueológicos e outros 

processos que impossibilitam a definição final do ponto de instalação da torre AMA. 

Além dos pontos levantados acima, é importante destacar que 180 dias após a assinatura dos CCEARs, normalmente 

não estão finalizados os projetos executivos e layout final do parque. Portanto, eventuais modificações de projetos 

de engenharia e/ou mudança de layout poderá exigir uma mudança no ponto da torre de medição anemométrica do 

parque, comprometendo a continuidade das medições.” 

Sobre a carta mencionada, cumpre ressaltar que esta foi respondida EPE através do Ofício EPE 

0295_2019, encaminhado à SCG/ANEEL endossando o exposto pela ABEEólica.  

Em face ao exposto, a ABEEólica sugere que o prazo para instalação das torres anemométricas e 
início de envio das informações à EPE passe a ter como referência o prazo máximo de 6 meses 
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antes da data início da operação comercial da usina, e que esta agência possa igualmente encaminhar 
os avanços desta tratativa ao MME para providências 

56. 
Engie/ 

Abeeólica 

CCEAR - 

CCG 

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 

O CCEAR já prevê as 

hipóteses de Resolução, 

sendo que a subcláusula 

12.2 abrange essa 

possibilidade. As cláusulas 

12.2.1 e 12.2.2 abarca o rito 

a ser seguido em caso de 

solicitação de Resolução. 

 Engie 
CCEA_ - 

CCG 

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 

Não 

aproveitada 

As penalidades por 

inadimplência já estão 

previstas no contrato. 
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que emite para seus consumidores, sob pena de aplicação de 
penalidades. 
 
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. Foram verificados nos últimos anos, em diversas 

oportunidades, uma falta de manutenção de recursos na Conta Centralizadora, 

evidenciando 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 
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57. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

s/n 
De um lado, o VENDEDOR, empresa autorizada para geração de energia elétrica, 
nomeado e qualificado no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO), e de outro lado o COMPRADOR, empresa titular de concessão, permissão 

ou autorização para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, nomeado e qualificado no QUADRO RESUMO, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus 
representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários 

 
Justificativa 
 

Adequar o trecho à definição de AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO do Anexo II do CCEAR. 

Aproveitada 

 

58. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

5.9 Ao longo de toda a vigência do CONTRATO, o VENDEDOR se sujeitará ao 

despacho do ONS com base no CVU definido na Cláusula 8ª, inclusive os despachos 
realizados fora da ordem de mérito por razões elétricas ou energéticas, sendo vedado 
ao VENDEDOR declarar um custo de geração superior àquele estabelecido no 
CONTRATO, à exceção dos casos específicos previstos pela legislação da ANEEL 
 
Justificativa 

 

Adição visa a contemplar, por exemplo, os casos previstos na Resolução Normativa 
nº 822/2018, que prevê a prestação de serviço ancilar para manutenção de reserva 
de potência operativa (RRO), via oferta de preços. Objetiva também não restringir 
ao caso específico de RRO, haja vista que mudanças setoriais vindouras poderão 
ocorrer ao longo do prazo de suprimento do CCEAR. 

Não 

aproveitada 

A REN nº 822/2018 já 

estabelece os critérios para 

remuneração por serviços 

ancilares. 
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59. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

6.4 O valor da DISPONIBILIDADE MÁXIMA CONTRATUAL HORÁRIA (DISPmaxc) 

será dado por: 

DISPmaxC = Pot x FCmáx x (1- IPh) x (IFh) x P_Comprcm. 

Onde: 

Pot = POTÊNCIA INSTALADA da USINA, conforme descrito no Anexo I do 

CONTRATO; 

FCmáx = Fator de Capacidade Máxima, conforme valor declarado pelo VENDEDOR 

para o cálculo da GARANTIA FÍSICA, conforme descrito no Anexo I do CONTRATO; 

IPh = INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA em base horária declarada ao ONS em 

15 de dezembro de cada ano; 

IFh = INDISPONIBILIDADE FORÇADA em base horária, conforme Ficha de Dados 

da EPE para o empreendimento. 

P_Comprcm = PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO do CONTRATO, conforme 

descrito no Anexo I do CONTRATO. 

Justificativa 

Não 

aproveitada 

O TEIF recebeu devido 

tratamento na subcláusula 

4.8.4 do CCEAR, não 

fazendo sentido aplicar 

essa taxa na apuração 

horária da disponibilidade 

máxima da usina.   
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Sugere-se a avaliação de incluir TEIF no cômputo da DISPONIBILIDADE MÁXIMA 

CONTRATUAL, considerando as definições de “Taxa Equivalente de Indisponibilidade 

Forçada – TEIF”, “Disponibilidade” e “Potência Disponível Máxima” constantes nas 

Instruções de Cadastramento e Habilitação Técnica da EPE (EPE-DEE-159/2007-

r15). 

60. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

7.6 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, ensejando, após 

manifestação da ANEEL, o repasse de eventual ônus econômico-financeiro para o 

agente de transmissão ou distribuição responsável pelo referido atraso 

Justificativa 

Observa-se que, nesta minuta do Edital e CCEAR do Leilão A-6/2019, a ANEEL busca 

maior rigor junto ao gerador para o cumprimento dos prazos estabelecidos no 

cronograma de outorga, garantindo mecanismos explícitos de execução da GFC e de 

percentuais de multa. Considerando o caso de um gerador que prestou diligência 

adequada durante toda a implantação de seu empreendimento, o início da operação 

comercial de seu empreendimento, postergado por atraso de instalações de 

transmissão e/ou distribuição, fora de sua álea de gestão, poderão importar multas 

ou penalidades por prazo não gerenciável. Dessa forma, solicita-se a previsão no 

Não 

aproveitada 

Fora do escopo da AP, pois 

as diretrizes (Prt. nº 

222/2019) afastaram a 

condição de Usina apta, 

para fins de recebimento da 

receita em caso de atraso 

no sistema de transmissão  
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CCEAR de um mecanismo de repasse de eventual ônus econômico-financeiro para 

tais casos, sob manifestação prévia da ANEEL. 

61. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

10.2 A apuração de que trata a subcláusula 10.1 será realizada no âmbito das 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de 

valor divergente daquele publicado pela CCEE, ressalvados os casos de substituição 

tributária normatizada entre VENDEDOR e COMPRADORA, conforme aplicável pela 

legislação 

Justificativa 

Sugere-se a inclusão do trecho para garantir maleabilidade às Partes de equilibrarem 

o faturamento quando do caso do mecanismo de substituição tributária (ST) 

normatizada entre o VENDEDOR e o COMPRADOR – conforme ocorrido 

recentemente, por exemplo, com o Convênio ICMS nº 50/2019. 

Não 

aproveitada 

Alterações tributárias já 

estão previstas na 

subclaúsula 8.17 do 

CCEAR.   

62. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

12.1 (vi) a não renovação da comprovação da disponibilidade de combustível perante 

a ANEEL para a operação comercial, nos prazos e condições estabelecidos na 

subcláusula 5.1213, após o término do último ano de disponibilidade de combustível 

já comprovado. 

Justificativa 

Aproveitada 
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Readequar a subcláusula referenciada 

63. Eneva 

CCEAR - 

Gás 

Anexo II 13.1 A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do 

CONTRATO por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 12ª, à exceção da 

subcláusula 12.1 (vi), 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 equação algébrica abaixo: 

(...) 
 
Alternativa 1:  
 

13.2 A hipótese de resolução do CONTRATO tratada na subcláusula 12.1 (vi) 
obrigará o VENDEDOR a pagar à COMPRADORA penalidade de multa por resolução 
limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a equação algébrica 
abaixo: 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = min(30% 𝑥 ∑ 𝑅𝐹 𝑥 
𝑉𝐸𝐶𝑅

𝑉𝐸𝐶
; ∑ 𝑅𝐹)

𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆

 

 

Onde: 

Não 

aproveitada 

Independente da causa 

que levou a resolução do 

contrato, o prazo mais 

curto para reposição de 

energia nova é o A-3. 

A  subclausula 12.1 

estabelece que o contrato 

será resolvido pela ANEEL 

na hipótese de não 

renovação da 

comprovação da 

disponibilidade de 

combustível, após o 

término do último ano de 

disponibilidade de 

combustível já 

comprovado. Ou seja, 

quando o contrato for 
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RF: valor da RECEITA FIXA vigente na data de resolução, expresso em R$/ano, nos 

termos da Cláusula 7ª; 

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, remanescente entre 

a data de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, relativo ao ano da 

resolução do CONTRATO; e 

Mín: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
 

Alternativa 2:  
 
13.2 A hipótese de resolução do CONTRATO tratada na subcláusula 12.1 (vi) 
obrigará o VENDEDOR a pagar à COMPRADORA penalidade de multa por resolução 
limitada a 1.8 ano de faturamento, calculada de acordo com a equação algébrica 
abaixo: 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = min(30% 𝑥 ∑ 𝑅𝐹 𝑥 
𝑉𝐸𝐶𝑅

𝑉𝐸𝐶
;  (1 −

𝑃𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑃𝐸𝑅𝑡𝑜𝑡
) ∗ 3 ∗ ∑ 𝑅𝐹)

𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆

 

 

Onde: 

resolvido, não haverá mais 

o prazo de 5 anos para a 

recontratação. 
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RF: valor da RECEITA FIXA vigente na data de resolução, expresso em R$/ano, nos 

termos da Cláusula 7ª; 

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, remanescente entre 

a data de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, relativo ao ano da 

resolução do CONTRATO;  

PERcomp: período já comprovado de disponibilidade de combustível perante a 

ANEEL, conforme Portaria MME nº 222/2019, em anos; 

PERtot: período total de suprimento do CCEAR, em anos; e 

Mín: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 

 
Justificativa 
 
Recentemente, o MME admitiu a política energética de “horizontes rolantes” de 

comprovação de combustível nos leilões de energia nova, como forma de 
compatibilizar os prazos normais da indústria de Exploração e Produção de Gás 
Natural (E&P) aos contratos de longo prazo do Setor Elétrico Brasileiro (SEB). 

Trata-se de mecanismo importante para garantir a viabilidade de novas reservas 
de gás nacional e propiciar a integração gás-energia, conforme objetivos tratados 
em iniciativas ministeriais como o “Gás para Crescer”, o “REATE – Programa de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Terra” e o “Novo Mercado de 
Gás”. Para fins ilustrativos, vale destacar que a razão Reserva/Produção (R/P) atual 
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para o gás natural no Brasil é de 12 anos (Boletim Mensal de Acompanhamento da 
Indústria de Gás Natural – MME – dez/18). Dessa forma, o período mínimo de 

comprovação de combustível, estabelecido na Portaria MME nº 222/2019, foi de 10 
anos. 
 
A não renovação de combustível é a única hipótese de resolução contratual que 
será cientificada ao Poder Concedente com uma antecipação mínima de 5 anos. 
Difere, portanto, das demais hipóteses gravosas e imprevisíveis (falência, perda de 

outorga, desligamento da CCEE, atraso superior a 540 dias de implantação, etc.). 

Essa cientificação prévia possibilitaria, por exemplo, a realização de Leilões de 
Energia Nova do tipo “A-5”, “A-4” e “A-3”, evitando exposições involuntárias das 
distribuidoras. Isto, pois a rescisão contratual seria conhecida, no mínimo, 5 anos 
antes por todos os agentes envolvidos – o que garante “direito de resposta” do 
Planejador.  
 

O racional da ANEEL para a estipulação do limite de “3 anos de faturamento” 
decorreu justamente do fato de que o “A-3” seria o LEN de prazo mais curto para 
repor eventual exposição involuntária dos AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO. Ocorre que 
essa lógica não é aplicável – excepcionalmente – à não renovação de combustível.  
 

Importante destacar que a renovação de combustível, muitas vezes, independente 
da vontade do agente de E&P, por lidar com jazidas naturais e limitadas por 

reservatórios de hidrocarbonetos. Por maior afinco que seja dado ao investimento 
em exploração de novas acumulações de gás, a barreira natural, da geologia, pode 
se impor para a reposição de reservas. Foi justamente sob esta ótica que foi 
concebida, pelo MME, a política de horizontes rolantes, de forma a aproveitar o 
potencial gaseífero existente. 
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Dessa forma, a Eneva apresenta 2 alternativas. A ideia é que a penalidade 
pecuniária não inviabilize a política energética promovida pelo MME, mas 

harmonize os interesses dos consumidores à realidade da indústria de E&P. 
 
A 1ª alternativa consiste na adoção do limite de 1 ano de faturamento, que vigorou 
até a ANEEL revisitar seu entendimento quanto ao limite (i.e., “A-3” ser o leilão de 
prazo mais curto para recontratação). Uma vez que o mesmo racional não é 
aplicável à não renovação de combustível (possibilidades de “A-5”, “A-4” ou “A-3”), 

tratamento diferenciado, dentre as demais hipóteses de resolução, poderia ser 

garantido. 
 
A 2ª alternativa consiste na adoção da razão entre (i) o período já comprovado de 
combustível perante a ANEEL – período mínimo, adicional ou remanescente, 
conforme o caso; e (ii) o período total de suprimento do CCEAR. Considerando que, 
para a habilitação técnica, já é necessário comprovar 10 anos de combustível, e o 

que o prazo do presente CCEAR é de 25 anos, tem-se que foi comprovado 40% do 
CCEAR. Aplicando 60% (1,0-0,4) a 3 anos, tem-se o novo limite de 1,8 ano 

64. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

Anexo III  
s/n 
a empresa concessionária, permissionária ou autorizada de serviço público de 

DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, 
Permissão ou Autorização, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este 
Contrato (QUADRO RESUMO) doravante denominada COMPRADOR; 
 
Justificativa 

 

Aproveitada 
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Adequar a redação à definição de AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, Anexo II do CCEAR. 

65. Eneva 

CCEAR - 

Gás 

Anexo III 
2.2 A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 

direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de 
receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de 
início do suprimento previsto no CCEAR, observado o disposto na subcláusula 3.4 do 

CCEAR. 
 

Justificativa 
 
Garantir previsão de que o CCG poderá ser constituído também na hipótese de 
adiantamento do início de suprimento, conforme subcláusula 3.4 do CCESI. 
Sugestão semelhante foi feita pela Eneva no Leilão nº 01/19 e foi acatada pela 

ANEEL, ao que consideramos um aprimoramento setorial. 

Aproveitada 

 

66. Eneva 

CCEAR - 

Gás 

Anexo IIII 
4.5 Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 

vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a 

CONTA DO VENDEDOR; 
II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR;  
III – notificar o VENDEDOR sobre a eventual insuficiência do saldo na CONTA 

RESERVA; e 
III. IV. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e 

Aproveitada 
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a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da 
CONTA RESERVA. 
 
Justificativa 

 
Sugestão semelhante fora apresentada pela Eneva no âmbito do Leilão nº 01/2019, 
acatada pela ANEEL. Sua replicação para este A-6/2019 poderia ser considerada, 

portanto, um aprimoramento setorial. 

67. Eneva 
CCEAR - 

Gás 

10.2 A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto 

no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos, observado o disposto na 
subcláusula 3.4 do CCEAR. 
 
Justificativa 
 
Garantir previsão de que o CCG poderá ser constituído também na hipótese de 

adiantamento do início de suprimento, conforme subcláusula 3.4 do CCESI. 
Sugestão semelhante foi feita pela Eneva no Leilão nº 01/19 e foi acatada pela 
ANEEL, ao que consideramos um aprimoramento setorial. 

Aproveitada 

 

68. Abeeólica 
CCEAR - 

EOL 

Inserir 
 
6.10. Não se aplica o disposto na subcláusula 6.9 nos casos previstos na subcláusula 6.11 
 
6.11. 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 

Não 

Aproveitada 

Fora do escopo da AP. A 

condição de apta não é 

permitida para esse Leilão, 

conforme diretrizes da 

Portaria MME 222/2019. 
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responsabilidade do 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, via pagamentos pela CCEE. 

(ii) 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. 

6.11.1. O disposto na subcláusula 6.11 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. 

6.11.2. O atraso na entrada em operação comercial de instalações sob responsabilidade de 

concessionária de transmissão a que se refere a subcláusula 6.11 será caracterizado 

considerando a data de início de operação comercial da instalação de transmissão em relação 

à  DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

6.11.3. Será considerado findo o período de enquadramento da(s) USINA(S) na subcláusula 

6.11 após 30 (trinta) dias contados da data de operação comercial, homologada pela ANEEL, 

da instalação de que trata a subcláusula 6.11. 

6.11.4. No caso de enquadramento da(s) USINA(S) na subcláusula 6.11, a quantidade de 

ENERGIA não fornecida 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 
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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 6.11 

Ttérmino = marco final de enquadramento da USINA “u” na subcláusula 6.11, considerando o disposto na 

subcláusula 6.11.3. 

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; 

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 
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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. 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 renegociação com fornecedores dos aerogeradores para estender a garantia dos 

equipamentos. 

Dessa maneira, a ABEEólica 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. 
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 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 

 

69. CCEE CCEAR 

Item 3.1 A vigência do CONTRATO terá início na presente data, 
encerrando-se no dia 31 de dezembro de 2044, observado o disposto 
na subcláusula 3.6, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG.  

3.1.1 A CCEE poderá registrar os CCEARs resultantes do leilão no 

Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL), tão logo o CCEAR esteja 

assinado pelas PARTES, independentemente da assinatura dos CCG’s 

 
Justificativa 
 

O CCG é parte integrante do CCEAR, como consta no item 1.2. da 
Cláusula 1ª desses contratos. A CCEE entende que, enquanto não 
forem regulamentadas novas formas de garantias em substituição aos 
CCGs, os mesmos devem continuar válidos. Assim sendo, sugere-se 
manter esse item dos CCEARs conforme leilões anteriores, como 
incentivo à célere assinatura dos CCGs, porém prevendo a 
possibilidade de registro do  

Não 

aproveitada 

A assinatura do CCEAR é 

condição suficiente para 

garantir sua eficácia, 

independentemente da 

assinatura do CCG.  

Registre-se que a ausência da 

celebração do CCG não 

afasta a obrigação das 

Concessionárias do 

pagamento aos Geradores e 

nem enseja, 

automaticamente, a rescisão 

do contrato de 

comercialização em caso de 

não celebração do CCG, 

descaracterizando o CCG 

como condição de eficácia 
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CCEAR e do CCG no SCL, de forma independente, na medida que cada 
qual for sendo celebrado 

. 

70. CCEE CCEAR  

Item 1.2 São partes Integrantes  do Contrato: a)  ...  

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO  

 DE  GARANTIA  VIA  VINCULAÇÃO  DE  

RECEITAS, o qual poderá ser confeccionado de forma independente 
do CCEAR para fins de assinatura e registro 

 

Justificativa 

 

Considerando a possibilidade de registro no SCL tão logo o CCEAR 
seja assinado, independentemente do CCG, propomos que os 
processos de confecção e assinatura do CCEAR e CCG possam ser 
realizados separadamente. 

Aproveitada 

 

71. CCEE 
CCEAR -

Gás 

5.13. O VENDEDOR deverá comprovar a disponibilidade de 
combustível para a operação contínua, prevista no art. 4º, § 11º, inciso 
I, da Portaria MME nº 102, de 22 de março de 2016, pelo período 
adicional de no mínimo cinco anos após o período mínimo de dez anos 
comprovados no ato de cadastramento e pelo prazo remanescente 
compatível com o período de suprimento do CCEAR, com 

Aproveitada 
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antecedência mínima de cinco anos do termo do último período de 
disponibilidade de combustível já comprovado 

 

Justificativa 

Ajuste da citação do número do parágrafo, de acordo com o art. 9 º da 
Portaria MME 222/2019. 

72. CCEE 

CCEAR – 

Solar e 

Eólica 

.5.2 - Em caso de alteração de características técnicas da USINA “i” 
que resulte em novo valor da GARANTIA FÍSICA que resulte em 
alteração da obrigação mensal de entrega de Energia (MWmédios), o 
Anexo I poderá deverá ser revisado, mediante pedido, a fim de 
contemplar as características atualizadas da USINA. alterações 
necessárias.   

4.5.2.1  Fica dispensada a necessidade da celebração de aditivos 
contratuais, conforme disposto nos Procedimentos de 
Comercialização.  

  

4.5.2.2 Ajustes da curva de disponibilidade mensal de energia 
realizados após o período de sazonalização serão refletidos a partir do 
ano seguinte. 

 

Justificativa 

Não 

aproveitada 

A garantia física é o parâmetro 

utilizado para verificação de 

insuficiência de lastro de 

venda. Vide Nota Técnica 

84/2018 SRG-SRM/ANEEL.  
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Poderá haver alteração das características técnicas, sem 
necessariamente implicar em aumento de garantia física. No entanto, 
tais alterações, poderão afetar a Obrigação mensal de entrega de 
Energia (MWmédios) e consequentemente a  sazonalização das 
usinas.  

Além disso, a alteração de curva de disponibilidade deverá sempre ser 
refletida na entrega do contrato, uma vez que reflete a nova realidade 
da usina comprometida com o CCEAR.  

Os Procedimentos de Comercialização, premissa 3.89 do Submódulo 
3.2 – Contratos do Ambiente Regulado, estabelecem que fica 
dispensada a celebração de aditivos contratuais nos casos de alteração 
de características técnicas dos empreendimentos de geração no 
ambiente regulado.  

Também consta nos Procedimentos de Comercialização,  premissa 
3.48  do Submódulo 3.2 – Contratos do Ambiente Regulado, que a 
sazonalização da energia contratada é realizada uma única vez, 
validada para todos os meses contratuais do ano seguinte. Assim, em 
caso de alteração da curva de disponibilidade mensal de energia após 
o período de sazonalização dos contratos, o ajuste da nova curva será 
refletido sistemicamente a partir do ano seguinte, de modo que não haja 
impactos na entrega de energia para o ano civil corrente. 
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73. Apine Outorga 

Art. 4º (...) 

§ 3º No período de que trata o § 1º, a multa contratual será no valor de: 

(...) 

VÁLIDO Fonte Hidrelétrica (UHE, PCH e CGH), de qualquer potência e 

TERMELÉTRICA (> 100 MW) 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

(Lei nº 

9.427/1996)  

Início das obras 

civis das 

estruturas 

> 120 dias 

Até 0,3% 

Início da 

operação 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 

Não 

aproveitada 

Será ajustada a minuta de 

outorga considerando o que 

for aprovado para o corpo 

do Edital. 
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comercial ou apta 

à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

(...) 

VÁLIDO Fonte Eólica e Solar Fotovoltaica e TERMELÉTRICA (<100 MW) 

Marco do 

Cronograma 

Período de 

Atraso 

% do 

Faturament

o Estimado 

(Lei nº 

9.427/1996)  

Início da 

operação 

De 121 a 150 

dias 
Até 0,4% 
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comercial ou 

apta à operação 

comercial da 

última unidade 

geradora 

De 151 a 210 

dias 
Até 0,6% 

De 211 a 270 Até 0,7% 

De 271 a 365 Até 0,8% 

> 365 dias Até 1,0% 

 

XX. A não implantação do empreendimento ensejará a execução da 
GFC de 1% a 5% do valor do investimento, conforme processo 
administrativo da ANEEL. 
 
Justificativa 
A mesma da contribuição realizada para o corpo do Edital. 

74. EDP 
Não 

específica 

A EDP fez uma longa contribuição na qual apoia a proposta de revisão da 

regra para permitir a contratação integral dos empreendimentos marginais. 

Motiva sua posição, alegando a necessidade de promover a competitividade 

de térmicas de baixo CVU, de grande porte, para viabilizar a descontratação 

de térmicas de custo elevado do sistema, para assegurar a segurança 

Não 

aproveitada 

Não há uma proposta 

específica. A contratação 

de empreendimentos 

marginais diz respeito às 
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energética, a redução da volatilidade da formação de preços e a consequente 

mitigação dos riscos para ambos os ambientes de contratação regulado e 

livre. Em contrapartida, defende outras medidas para favorecer a 

sustentabilidade das concessionárias de distribuição, mitigando os impactos 

da sobrecontratação, tais como: correta alocação de riscos entre Ambientes 

de Contratação, revisão do Anexo C de Itaipu, para tomada de decisão de 

declaração em leilões de energia nova, e aprimoramento da regulação da 

Geração Distribuída e tarifa Binômia. Propõe ainda que essas questões 

sejam tratadas de forma ampla com a sociedade. 

diretrizes do Leilão, cuja 

competência é do MME.  

75. FENACOR  EDITAL 

8.3.4 No caso de Seguro-Garantia, de apólices que não possuírem certificação 
digital, estas deverão estar acompanhadas de:  
8.3.4.1 Documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) 
do segurador:  a) Estatuto Social;   
b) Ata de Eleição de Diretoria;   

c) Procuração;   

Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG). 

Justificativa: 

Não 

aproveitada 

Essa contribuição não será 

acolhida pois já foi 

constatada, a partir de caso 

concreto, a necessidade 

dessa conferência de que 

são os representantes 

legais possíveis de emitir 

determinada apólice, 

considerando o valor 

segurado. 
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Não há necessidade de apresentação dos documentos comprobatórios quando 
as apólices possuírem certificação digital, pois todos esses documentos foram 
exigidos para a certificação digital da seguradora, nos termos da lei.  

76. FENACOR  EDITAL 

8.9 A Garantia de Proposta deverá ter a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE como beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar até 

xxxx/xxxx/2019, devendo ser mantida nas condições definidas neste Edital e ser 

prorrogável, por solicitação da ANEEL ou CCEE, por mais até 60 (sessenta) dias.  

 

Justificativa: 

A previsão de prorrogação no edital obriga a seguradora a efetuá-la. Mas, se não 

houver necessidade de prorrogação, não deve ser feita, evitando sobrecusto 

para a VENDEDORA 

  

Não 

aproveitada 

O item em apreço 

estabelece a necessidade 

da garantia ser prorrogável,  

77. FENACOR  EDITAL 

8.11 As Garantias de Proposta do LEILÃO serão devolvidas liberadas nas 

seguintes condições: 

 

Justificativa: 

Aproveitada 
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Garantias que possuam certificação digital não precisam ser devolvidas. No caso 

de seguro garantia, basta a comprovação de que a VENDEDORA não bidou. Mais 

simples 

78. FENACOR  EDITAL 

8.12 Não haverá devolução liberação de Garantia de Proposta executada por 

determinação da ANEEL em face das hipóteses indicadas no item 8.13  

 

Justificativa: 

Mesmo racional anterior 

 

Parcialmente 

aproveitada 

Será acrescida a palavra 

liberação 

79. FENACOR  EDITAL 

8.13.7 Deixar de prorrogar a Garantia de Proposta no prazo máximo de 15 

(quinze) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer 

antes do aporte das Garantias de Fiel Cumprimento, ou sempre que solicitado 

pela ANEEL;   

 

Justificativa: 

Respondendo consulta da ANEEL, a SUSEP ratificou entendimento de que a 

garantia não pode ser executada por falta de prorrogação. Se a prorrogação é 

Aproveitada 

A ideia é que não haja mais 

necessidade de se 

prorrogar garantia, uma vez 

que a multa aplicada por 

atraso ficará limitada a 5% 

do valor do investimento, 

que é o mesmo do valor da 

GFC. 
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condição original do edital (ver justificativa 8.9), a seguradora é obrigada a 

prorrogar. 

 

80. FENACOR  EDITAL 

11.8 Documentos de Qualificação EconômicoFinanceira (exceto para a 

VENDEDORA que apresentar garantia sob a forma de seguro garantia)  

 

Justificativa: 

Quando a seguradora emite apólice de seguro garantia para uma VENDEDORA, 

ela analisou a capacidade econômica e financeira da VENDEDORA para construir 

o projeto. 

 

Não 

aproveitada 

Mesmo que a seguradora 

faça análise dos mesmos 

quesitos exigidos no edital, 

isso não exime a Aneel de 

fazer, pois é de sua  

competência aferir ais 

condições de habilitação 

das proponentes. 

81. FENACOR  EDITAL 

11.9.8.2 A comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento 
referente a pelo menos 20% (vinte por cento) do montante necessário à 
implantação do empreendimento poderá ser feita por meio de (exceto para a 
VENDEDORA que apresentar garantia sob a forma de seguro garantia): a) 
aporte de capital;   
b) aporte de capital acrescido de contrato de empréstimo-ponte;   
c) contrato de financiamento de longo prazo;   

Não 

aproveitada 

Mesmo que a seguradora 

faça análise dos mesmos 

quesitos exigidos no edital, 

isso não exime a Aneel de 

fazer, pois é de sua  

competência aferir ais 
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d) comprovação de equity ou adiantamento para futuro aumento de capital 
(AFAC)   
e) outros arranjos que demonstrem sólida estruturação econômico-

financeira do empreendimento.   

 

Justificativa: 

Idem justificativa anterior 

condições de habilitação 

das proponentes. 

82. FENACOR  EDITAL 

13.6 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a CCEE como beneficiária e a 
VENDEDORA como tomadora e vigorar por 90 (noventa) dias após até a data 
prevista para o início da operação comercial da última unidade geradora do 
empreendimento, devendo ser mantida nas condições definidas neste Edital . 
 
Justificativa: 
Não há necessidade de a vigência da garantia viger além da data de entrada em 
operação comercial do empreendimento. Isso inclusive aumenta o custo para a 
VENDEDORA.  
O sinistro (ou expectativa de) deve ter ocorrido durante a vigência da garantia. 
O aviso à seguradora pode ser realizado no prazo prescricional 

Não 

aproveitada 

Vislumbramos necessidade 

da garantia vigorar até 90 

dias da data de início da 

operação comercial para 

fins de apuração dos fatos, 

além de que estamos 

considerando um tempo de 

tolerância de 60 dias. 

83. FENACOR  EDITAL 
13.8.4 Deixar de prorrogar a Garantia de Fiel Cumprimento nos 30 (trinta) dias 
anteriores ao seu vencimento, ou sempre que determinado pela ANEEL. 
 

Aproveitada 
Vide resposta à 

contribuição nº 79. 
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Justificativa: 
Respondendo consulta da ANEEL, a SUSEP ratificou entendimento de que a 
garantia não pode ser executada por falta de prorrogação. Se a prorrogação é 
condição original do edital (ver justificativa 8.9), a seguradora é obrigada a 
prorrogar. 

84. FENACOR  EDITAL 

13.8.5 Deixar de aportar, parcial ou integralmente, as Garantias Financeiras 
para a Liquidação do Mercado de Curto Prazo, no prazo de vigência da 
Garantia de Fiel Cumprimento   
 
Justificativa: 
Não fornecida 
 

Aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 13. 

85. FENACOR  EDITAL 

13.8.6 Restar inadimplente com suas obrigações na  

Liquidação Financeira das Operações do Mercado de  

Curto Prazo, no prazo de vigência da Garantia de Fiel Cumprimento 
 
Justificativa: 
Não fornecida 
 

Aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 13. 
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86. FENACOR  EDITAL 

13.10 A VENDEDORA perderá ANEEL executará o valor integral da Garantia de 

Fiel Cumprimento, correspondente a 5% do INVESTIMENTO, em favor da 

Beneficiária, nas hipóteses referidas no item 13.9.   

 

Justificativa: 

A execução da garantia pressupõe ação do segurado (ANEEL/CCEE), nos termos 

e condições da garantia. 

 

Aproveitada 

Será utilizada a palavra 

execução. 

87. FENACOR  EDITAL 

13.13.2 Exaurida a esfera administrativa do processo referido no item 13.8, e 
restando caracterizada a inadimplência da VENDEDORA que negociar no LEILÃO, 
a ANEEL, diretamente ou por intermédio da  
CCEE, após sua expressa determinação, oficiará a Seguradora, a título de 
comunicação de Reclamação de Sinistro, no caso de Seguro-Garantia, ou o 
Banco/Instituição Financeira, no caso de Caução, Fiança ou Título Público, para 
que o valor da Garantia de Fiel Cumprimento seja revertido em favor da 
Beneficiária, mediante desconto da correspondente à multa aplicada à e não 
paga pela VENDEDORA  em razão do inadimplemento de obrigação coberta pela 
garantia, conforme descrito na Seção 16 deste Edital  
e/ou no Clausulado de Seguro-Garantia de Perfomance do Contratado - ANEEL.  

 

Parcialmente 

Aproveitada 

Será alterada a redação 

para contemplar que o 

desconto da garantia se 

dará pelo não pagamento 

da multa. 
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Justificativa: 

Não se trata de desconto da multa, mas sim de execução da garantia a título de 

multa não honrada pela VENDEDOR.A 

88. FENACOR  EDITAL 

13.13.2.1 Tratando-se de atraso no marco intermediário de Início das Obras Civis 
das Estruturas, por prazo superior à tolerância de 60 (sessenta) dias, 
relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste Edital, a 
execução da Garantia de Fiel Cumprimento ficará suspensa até a data prevista 
para o Início da Operação Comercial do empreendimento, sem prejuízo do aviso 
de expectativa de sinistro à seguradora, em face da possibilidade de recuperação 
do referido atraso, hipótese em que o correspondente processo administrativo 
será arquivado. 
 
Justificativa: 
O aviso de expectativa de sinistro é condição essencial para a execução da 
garantia. É obrigação do segurado fazê-lo tão logo tome conhecimento do atraso 
superior à tolerância 

 

 

89. FENACOR  EDITAL 

13.14 Na hipótese da efetiva execução da Garantia de Fiel Cumprimento por 
atraso no marco intermediário de Início das Obras Civis das Estruturas, 
relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste Edital, a 
VENDEDORA deverá reconstituir seu valor original, exceto no caso se seguro 

Parcialmente 

Aproveitada 

A ideia ser colocada no 

Edital é que a multa 

contratual não passará de 

5,0% do investimento, em 

Número: 48577.002349/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 

 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 

  

 

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

140 

garantia, observadas as substituições previstas no item 13.6 em, no máximo, 10 
(dez) dias úteis após a execução parcial. 
 
Justificativa: 
Conforme parecer da SUSEP para a ANEEL, o valor da garantia não pode ser 
reintegralizado. 
 

caso da entrada em 

operação comercial ocorra 

com atraso, depois do 

prazo de tolerância de 60 

dias. Portanto, não haverá 

necessidade de 

reconstituição. 

90. FENACOR  EDITAL 

13.8.4 Deixar de prorrogar a Garantia de Fiel Cumprimento nos 30 (trinta) dias 
anteriores ao seu vencimento, ou sempre que determinado pela  
ANEEL;   

 
Justificativa: 
Respondendo consulta da ANEEL, a SUSEP ratificou entendimento de que a 
garantia não pode ser executada por falta de prorrogação. Se a prorrogação é 
condição original do edital (ver justificativa 8.9), a seguradora é obrigada a 
prorrogar 

Aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 79. 

91. FENACOR  EDITAL 

13.8.5 Deixar de aportar, parcial ou integralmente, as Garantias Financeiras 
para a Liquidação do Mercado de Curto Prazo, no prazo de vigência da Garantia 
de Fiel Cumprimento;   
 

Aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 13. 
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Justificativa: 
Não fornecida 

92. FENACOR  EDITAL 

13.8.6 Restar inadimplente com suas obrigações na  

Liquidação Financeira das Operações do Mercado de  

Curto Prazo, no prazo de vigência da Garantia de Fiel Cumprimento   
 
Justificativa: 
Não fornecida 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 13. 

93. FENACOR  EDITAL 

13.10 A VENDEDORA perderá ANEEL executará o valor integral da Garantia de 

Fiel Cumprimento, correspondente a 5% do INVESTIMENTO, em favor da 

Beneficiária, nas hipóteses referidas no item 13.9. 

 

Justificativa: 

A execução da garantia pressupõe ação do segurado (ANEEL/CCEE), nos termos 

e condições da garantia. 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 86. 

94. FENACOR  EDITAL 

13.13.2 Exaurida a esfera administrativa do processo referido no item 13.8, e 
restando caracterizada a inadimplência da VENDEDORA que negociar no 
LEILÃO, a ANEEL, diretamente ou por intermédio da  
CCEE, após sua expressa determinação, oficiará a Seguradora, a título de 

comunicação de Reclamação de Sinistro, no caso de Seguro-Garantia, ou o 

Parcialmente 

aproveitada 

Vide resposta à 

contribuição nº 87. 
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Banco/Instituição Financeira, no caso de Caução, Fiança ou Título Público, para 

que o valor da Garantia de Fiel Cumprimento seja revertido em favor da 

Beneficiária, mediante desconto da correspondente à multa aplicada à e não 

paga pela VENDEDORA em razão do inadimplemento de obrigação coberta pela 

garantia, conforme descrito na Seção 16 deste Edital e/ou no Clausulado de 

Seguro-Garantia de Perfomance do Contratado - ANEEL 

 

Justificativa: 

Não se trata de desconto da multa, mas sim de execução da garantia a título de 

multa não honrada pela VENDEDORA 

95. FENACOR  EDITAL 

13.13.2.1 Tratando-se de atraso no marco intermediário de Início das Obras 
Civis das Estruturas, por prazo superior à tolerância de 60 (sessenta) dias, 
relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste Edital, a 
execução da Garantia de Fiel Cumprimento ficará suspensa até a data prevista 
para o Início da Operação Comercial do empreendimento, sem prejuízo do aviso 
de expectativa de sinistro à seguradora, em face da possibilidade de 
recuperação do referido atraso, hipótese em que o correspondente 
 
Justificativa: 

Parcialmente 

aproveitada 

Será especificado no edital 

que o processo de 

aplicação de penalidade 

deverá observar a 

necessidade de realizar a 

comunicação da 

expectativa de sinistro. 
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O aviso de expectativa de sinistro é condição essencial para a execução da 
garantia. É obrigação do segurado fazê-lo tão logo tome conhecimento do 
atraso superior à tolerância 

96. FENACOR  EDITAL 

13.14 Na hipótese da efetiva execução da Garantia de Fiel Cumprimento por 
atraso no marco intermediário de Início das Obras Civis das Estruturas, 
relativamente aos empreendimentos de que trata o item 13.11 deste Edital, a 
VENDEDORA deverá reconstituir seu valor original, exceto no caso se seguro 
garantia, observadas as substituições previstas no item 13.6 em, no máximo, 10 
(dez) dias úteis após a execução parcial   

 
Justificativa: 
Conforme parecer da SUSEP para a ANEEL, o valor da garantia não pode ser 
reintegralizado 

Parcialmente 

Aproveitada 

A ideia a ser colocada no 

Edital é que a multa 

contratual não passará de 

5,0% do investimento, em 

caso da entrada em 

operação comercial ocorra 

com atraso, depois do 

prazo de tolerância de 60 

dias. Portanto, não haverá 

necessidade de 

reconstituição. 

97. FENACOR  EDITAL 

13.16 Consoante os arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, após regular 
processo administrativo e não paga pela VENDEDORA, será descontada objeto 
de execução da Garantia de Fiel Cumprimento do contratado.   
 
Justificativa: 
Em consonância com as condições de execução da garantia 

Parciamente 

aproveitada 

A redação do edital será 

ajustada para deixar claro 

que a execução da garantia 

é pelo não pagamento da 

multa. 
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