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Nota Técnica nº 27/2016-SEL/ANEEL 
 

Em 15 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

Processo: 48500.001740/2016-24 
 

Assunto: Análise das contribuições da 
Audiência Pública nº 26/2016, que subsidia a 
aprovação do Edital e Anexos do Leilão nº 
3/2016 — “1º LER” de 2016, a qual se destina à 
contratação de energia de reserva proveniente 
de novos empreendimentos de geração a partir 
de fonte hidrelétrica, com início de suprimento 
em 1º de março de 2020. 

 
 
 
 
I - DO OBJETIVO 
 

1.  Analisar as contribuições recebidas durante a Audiência Pública (AP) nº 26/2016 - ANEEL, 
instituída com a finalidade de colher subsídios para a aprovação do Edital e Anexos do Leilão nº 3/2016-
ANEEL (1º LER de 2016). 

II - DOS FATOS 
 
2. Consoante o disposto no art. 2º, § 11, da Lei nº Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as 
licitações para contratação de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR serão 
reguladas e realizadas pela ANEEL, mediante delegação do Poder Concedente, podendo a Agência 
promovê-las diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 

3. Por meio do Decreto nº 4.932, de 5.163, de 23 de dezembro de 2003, com a redação 
dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, ainda vigente, a teor das conclusões do Parecer 
CONJUR/MME nº 225, de 26 agosto de 2004, aprovado pela então Ministra de Minas e Energia, foram 
delegadas à ANEEL as competências estabelecidas no art. 3º-A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, com a redação dada pela Lei nº 10.848/2004, entre as quais a de “promover as licitações destinadas 
à contratação de concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia 
elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos”.  

4. O art. 19 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, dispõe que os editais dos leilões de 
compra de energia no ACR serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de 
concessões e as diretrizes do Ministério de Minas e Energia – MME. 
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5. Por meio do Despacho ANEEL nº 4.190/2014, delegou-se à Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica – CCEE a operacionalização dos leilões de contratação de energia, de outorga de 
concessão de geração e venda de energia elétrica oriunda de empreendimentos novos ou existentes, em 
qualquer de suas modalidades. 
 
6. Mediante a Portaria MME nº 104, de 23 de março de 2016, o Ministério de Minas e 
Energia incumbiu inicialmente a ANEEL de promover, direta ou indiretamente, licitação para compra de 
energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes solar fotovoltaica 
e hidrelétrica a partir de PCH e CGH, denominado 1º LER de 2016. 

 
7. Em 3 de maio de 2016, na 15ª Reunião Pública Ordinária, a Diretoria Colegiada 
determinou a abertura de Audiência Pública visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de 
Edital e respectivos Anexos do Leilão nº 3/2016. A partir da decisão, foi emitido o Aviso de Audiência 
Pública 26/20161. 

8. No período de 04/05/2016 a 03/06/2015 foram recebidas contribuições destinadas ao 
aperfeiçoamento do Edital e Anexos do 1º LER de 2016, por meio do correio eletrônico 
“ap026_2016@aneel.gov.br”. 

9. Em 26 de julho de 2016, por meio da Portaria MME nº 390, foi alterada a data de 
realização do Leilão para 23 de setembro de 2016 e retirada do certame a contratação de energia a partir 
de fonte solar fotovoltaica, restringindo o Leilão à contratação de energia de fonte hidrelétrica proveniente 
de PCH e CGH. 

10. Pela Portaria MME nº 437, de 11 de agosto de 2016, foi estabelecida as Diretrizes da 
Sistemática para o 1º LER de 2016. 

III - DA ANÁLISE 

11. O Edital do Leilão nº 3/2016 e seus Anexos, ora submetidos à apreciação da Diretoria da 
ANEEL, foram elaborados de acordo com as normas gerais de licitações e de concessões, as diretrizes 
estabelecidas pela Portaria MME nº 104/2016 e observando as contribuições recebidas na AP 026/2016. 

 
III. 1. Das Principais diretrizes estabelecidas do MME. 
 
1. As principais diretrizes do MME para este Leilão constam da Portaria MME no 104/2016, 
alterada pela Portaria MME nº 390/2016, valendo, inicialmente, destacar as seguintes: 
 

a) será realizado no dia 23 de setembro de 2016; 
 

b) está restrita a empreendimento hidrelétrico a partir de CGH e PCH; 
 

                                                   
1 Em cumprimento à decisão proferida na 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 04/12/2012 foram submetidos à 
audiência pública o Edital e todos os Anexos nele previstos. 
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c) serão negociados Contratos de Energia de Reserva – CER, na modalidade por 
quantidade de energia, com prazo de suprimento de 30 anos; 

 
d) o início de suprimento de energia elétrica dar-se-á em 1º de março de 2020; 

 
e) prevê a hipótese de rescisão do CER relativo a CGH que venha a ser afetada por 

aproveitamento ótimo em que haja comprometimento do atendimento ao lotes de 
energia contratados no Leilão; 

 
f) estabelece a vedação aos empreendimentos de aderir ao Mecanismo de Realocação 

de Energia – MRE; 
 

g) não se admite a ampliação de empreendimentos nos casos de alteração no 
enquadramento quer como PCH, quer como CGH, sob pena de rescisão do CER; 

 
h) não serão habilitados tecnicamente pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE: 

I. empreendimento com CVU superior a zero; 
II. empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em Leilões de 

Energia Nova, de Fontes Alternativas ou de Energia de Reserva. 
III. CGH com capacidade instalada inferior a 1,0 MW. 

i) vedada a participação de empreendimentos que tenham entrado em operação 
comercial até a data de publicação do Edital; 

j) inexiste garantia de recebimento de receita nos casos de indisponibilidade do sistema 
de transmissão/distribuição na data de início de suprimento contratual. 

 
III.2. Cadastramento de Projetos na EPE 
 
12. A Empresa de Pesquisa Energética - EPE registrou o cadastramento de 133 projetos para 
o 1º LER de 2016 (discriminados no quadro a seguir, por Estado e tipo), cujas fichas de dados e demais 
documentos são examinados no processo de habilitação técnica que antecede à realização do Leilão. 

13. O quadro a seguir apresenta um resumo dos projetos de PCHs e CGHs cadastrados na 
EPE: 

 

 

CGHs e PCHs CADASTRADAS NA EPE 
Estado Tipo Qtd Potência (MW) 

Ceará PCH 1 9,0 
CGH 2 4,0 
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CGHs e PCHs CADASTRADAS NA EPE 
Estado Tipo Qtd Potência (MW) 

Espírito Santo PCH 1 10,5 
CGH - - 

Goiás PCH 7 120,90 
CGH - - 

Minas Gerais PCH 5 42,42 
CGH 18 26,1 

Maranhão PCH - - 
CGH 1 2,2 

Mato Grosso do Sul PCH 2 41,0 
CGH 1 1,0 

Mato Grosso PCH 9 148,3 
CGH - - 

Paraná PCH 18 247,9 
CGH 12 20,6 

Rio de Janeiro PCH 2 27,0 
CGH 3 3,0 

Rio Grande do Norte PCH 1 4,7 
CGH - - 

Rondônia PCH 2 11,2 
CGH - - 

Rio Grande do Sul PCH 5 63,1 
CGH - - 

Santa Catarina PCH 16 108,0 
CGH 18 28,6 

São Paulo PCH 2 20,5 
CGH -  

Tocantins PCH 3 39,0 
CGH 4 9,1 

Total 
PCH 74 893,5 
CGH 59 94,6 
Geral 133 988,1 

       Fonte: EPE 
 

 
III. 3. Das Contribuições obtidas na AP 26/2016 
 
14. Na Audiência Pública 26/2016, foram recebidas contribuições de 14 instituições: Instituto 
de Engenharia do Paraná – IEP, Furnas, CCEE, Abrace, Apine, Elektro, Copel, Rincão Energia S.A., AES, 
Neoenergia, Enerbrand Energia, Camerge, Construnivel Energias Renováveis Ltda. e Hy Brazil Energia S.A. 
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15. No total, foram encaminhadas 44 contribuições, das quais 40 referentes ao Edital e 4 
relativas à minuta do CER (Anexo II do Edital). 

16. A Tabela a seguir apresenta o resultado da análise das contribuições referentes ao Edital 
do Leilão nº 3/2016. 

Contribuinte 
Edital CER 

Não 
aceita 

Aceita 
Parcialmente Aceita Não 

aceita  
Aceita 

Parcialmente Aceita 
IEP 1 - - - - - 
Furnas 3 - 2 - - - 
CCEE 2 - 5 1 - 1 
Abrace 1 - - - - - 
Apine 5 - 1 1 - - 
Elektro 1 - - - - - 
Copel - 2 1 - - - 
Rincão Energia 2 - 1 - - - 
AES 1 - - - - - 
Neoenergia 2 - - - - - 
Enerbrand 2 1 1 - - - 
Camerge 2 - - - - - 
Construnivel 4 - - - - - 
Hy Brazil - - - - - 1 

Total Geral 26 3 11 2 - 2 
 
17. As contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no Relatório de 
Análise de Contribuições anexo a esta Nota Técnica, sendo de destacar que as sugestões de 
aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas tratam de adequações textuais. 

18. Destaca-se nesse Leilão a participação de CGHs como vendedoras, fato inédito em leilões 
regulados, o que demandou da SEL e da Superintendência de Concessões de Autorizações de Geração – 
SCG medidas que permitissem a participação dessa fonte. 

19. As CGHs, assim entendidas as centrais hidrelétricas com potência instalada menor ou 
igual a 3 MW, estão dispensadas de outorgas, devendo somente ser comunicadas à ANEEL2. No entanto, 
em decorrência de leilões de compra de energia realizados pela ANEEL, e nos termos do Parecer nº 
125/2014-PGE/ANEEL3, de 14/04/2014, é “juridicamente possível que um particular receba uma outorga 
para explorar um empreendimento de capacidade reduzida, desde que haja comunhão de interesses entre 
o particular e o Poder Concedente”. 

20. Além disso, observa-se que esse tipo de central hidrelétrica não está obrigada a respeitar 
o aproveitamento ótimo em sua implantação e, por conseguinte, é passível de ser afetada por central 
hidrelétrica que almeje o aproveitamento ótimo. 
                                                   
2 Art. 8º da Lei nº 9.074/1995, combinado com o art. 21 da Resolução Normativa nº 673/2015. 
3 SICNET nº 48516.001136/2014-00. 
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21. Nessas condições, a minuta do Edital submetida à audiência pública encerra previsão de 
emissão de outorga de autorização para as CGHs vencedoras, mas com duas ressalvas em relação aos 
direitos preconizados na Resolução Normativa nº 389/20094: 

a) Não será emitida Declaração de Utilidade Pública – DUP, denotando que o 
empreendedor deverá dispor, por conta própria, das áreas necessárias à implantação da 
CGH; e 

b) O potencial ótimo estabelecido nos estudos de inventário possui precedência em 
relação a CGH, podendo ser revogada a outorga da CGH caso o potencial ótimo venha a 
receber outorga de autorização/concessão. Essa condição está aderente à diretriz do 
Leilão, segundo a qual o CER poderá ser revogado caso a CGH venha a ser afetada por 
aproveitamento ótimo. 

22. Registre-se que na AP não houve contribuição relativa à emissão de outorga para CGH. 

23. Além do mais, a participação de CGHs no Leilão, sobretudo usinas com garantia física 
abaixo de 1 MWmédio, demandou a alteração do valor do lote, passando a corresponder a 0,01 
MWmédio, conforme disposto na Portaria MME nº 437/2016, que estabeleceu as diretrizes da Sistemática 
do Leilão. 

24. Outra novidade desse Edital é que a Vendedora poderá encaminhar, conjuntamente com 
os documentos de habilitação, o requerimento de enquadramento ao Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, nas condições estabelecidas na Portaria MME nº 222/2016, 
de forma a possibilitar o enquadramento do empreendimento nesse regime já no ato de outorga de 
autorização.  

25. Registre-se que tal medida é optativa para a vendedora e não se constitui parte do 
processo de habilitação do Leilão, cuja documentação necessária a esse enquadramento será avaliada 
pela SCG, tal como é feito atualmente. 

26. Essa medida traz ganho de tempo substancial ao empreendedor, pois anteriormente a 
solicitação de enquadramento no REIDI somente ocorria a partir da emissão da outorga. 

 
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
27. Os argumentos expressos nesta Nota Técnica estão fundamentados nos seguintes 
instrumentos legais e regulatórios: 

(i) nas Leis nº 8.666/1993, nº 8.987/1995, nº 9.074/1995, nº 9.427/1996, Lei nº 10.848/ 2004; 
e nº 11.943/2009; 

                                                   
4 Estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorizações a pessoas jurídicas, físicas 
ou empresas reunidas em consórcio interessadas em se estabelecerem como Produtores Independentes de Energia Elétrica ou 
Autoprodutores de Energia de Elétrica, tendo por objeto a implantação e/ou a exploração de central geradora de energia 
elétrica. 
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(ii) nos Decretos nº 2.003/1996, nº 5.163/2004 e nº 6.353/2008; e 
 
(iii) nas Portarias MME nº 104/2016 e nº 437/2016. 

 
 
V - DA CONCLUSÃO 
 
28. As minutas do Edital e seus Anexos elaborados pela CEL, com apoio das áreas técnicas 
envolvidas no Leilão, foram aprovados pela Procuradoria-Geral e atendem às regras e diretrizes 
estabelecidas pelo MME e descritas em lei. 

29. A análise das contribuições enviadas no decorrer da AP nº 26/2016, relativas ao texto do 
Edital e do CER, está consolidada no Relatório de Análise de Contribuições, o qual segue como anexo 
desta Nota Técnica. 

30. Em face do exposto, a minuta do Edital do Leilão nº 3/2016, e seus Anexos, encontra-se 
em condições de ser submetida à apreciação da Diretoria da ANEEL. 

VI - DA RECOMENDAÇÃO 
 
31. Recomenda-se encaminhar o Processo para deliberação da Diretoria da ANEEL. 

 
FREDERICO DE ARAUJO TELES 

 Especialista em Regulação 

 
IGOR BARRA CAMINHA 

Especialista em Regulação 

 
De acordo: 

 
 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Gerente Executivo da Secretaria Executiva de Leilões
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RESPOSTAS AOS COMENTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2016 

 

 

ANÁLISE REFERENTE AO EDITAL DO 
LEILÃO Nº 3/2016-ANEEL (1º LER de 2016) 
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EDITAL DO LEILÃO Nº. 3/2016-ANEEL 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2016 

 

# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

1. IEP Edital 

 
Não se trata de contribuição propriamente ao edital. 
 

A análise da Nota Técnica nº 10/2016-CEL/ANEEL, de 28 de abril de 2016 e da minuta de edital com 
seus anexos por parte da Câmara Técnica de Energia do Instituto de Engenharia do Paraná – IEP 
concluiu que o edital mantem o mesmo princípio que levou ao desastre tarifário de 2015.  

 

O planejamento para a energia necessária para o Brasil deve sofrer uma completa revisão, visto que 
hoje, reconhecido pela própria ANEEL na Audiência Pública 04/2016, observa-se uma enorme 
sobrecontratação de energia por parte das distribuidoras. 

 

Por isso a contratação de energia de reserva, principalmente a de fonte solar a ser utilizada a partir 
de 1º de julho de 2018 por 20 anos, deve ser revista. 

 
 
 
 
 

Não aceita 

A definição das diretrizes do Leilão é 
de competência do MME. 
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# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

2. Furnas Edital 

5.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias impressa, das 
quais uma impressa – originais ou cópias autenticadas – e uma em meio digital, em 
envelope lacrado e identificado da seguinte forma 
 
Justificativa 
 
Adequação ao praticado em Leilões anteriores pela ANEEL. 

Não aceita 

Foi revista a necessidade de se 
encaminhar uma via impressa e 
outra digital, bastando somente a via 
impressa. 

3. Furnas Edital 

11.6.1 Ato constitutivo, Ficha Cadastral da Junta Comercial competente, quando 
aplicável, e comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is) 
 
Justificativa 
 
A junta comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) não emite a Ficha Cadastral. Se 
uma VENDEDORA deste Estado da Federação, por exemplo, consiga negociar 
energia no leilão em questão não será possível atender à redação originalmente 
proposta pela agência. 

Não aceita 

Nos casos em que não for possível 
entregar a documentação solicitada 
a Vendedora poderá justificar. 

4. Furnas Edital 

11.8.2.5.1 Para atingir o disposto no item 11.8.2.5 (...) 
 
Justificativa 
Erro de referência na minuta do edital disponibilizado no sítio eletrônico da ANEEL. 

Aceita 

 

5. Furnas Edital 

11.8.2.5.7 ∑ PL dos Cotistas ≥ 0,1 . Valor do Investimento . x (...) 
 
Justificativa 
 
O valor 0,2, ou 20%, discriminado na equação está em contradição com o exposto 
no item 11.8.2.6. 
Ausência do percentual de participação “x” na equação. 

Aceita 
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# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

6. Furnas Edital 

11.8.3.1 Para As VENDEDORAS que não são agentes do setor, as certidões de 
adimplência de obrigações perante a CCEE e ANEEL deverão ser substituídas 
deverão fornecer por declarações informando esta situação. 
 
Justificativa 
 
Retificação da numeração do item. 
As VENDEDORAS que são agentes do setor não necessitam entregar certidões de 
adimplência, portanto, não há razão para citar tal documento no item em questão. 

Não aceita 

Não se vislumbra que a redação 
sugerida acrescente ou melhore a 
redação original, portanto será 
mantida essa redação. 

7. CCEE Edital 

1.1.2. Nos termos do Decreto nº 6.353/2008, poderão ser habilitados técnicamente pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), para este LEILÃO, novos empreendimentos de geração (conforme a Lei 
nº 10.848/2004, alterada pela Lei nº 11.943/2009) e empreendimentos existentes, neste caso, desde 
que: 
 
II. sejam empreendimentos que não entraram em operação comercial até 17 de janeiro de 2008  24 
de março de 2016. 
 
Justificativa 
 
Ajuste de texto conforme o disposto no artigo 5º, parágrafo único da Portaria MME nº 104/2016. 
 

Não aceita 

Esse item será excluído, tendo em 
vista a disposição da Portaria MME 
104/2016 no sentido  de que não 
poderão participar do certame as 
usinas que já entraram em operação 
comercial na data de publicação do 
Edital. 

8. CCEE Edital 

4.2.9.1 As VENDEDORAS que comercializarem energia no LEILÃO ou as SPE constituídas para fins 
de outorga de Autorização, que ainda não tenham aderido à CCEE, deverão ingressar com pedido 
de adesão à CCEE, nos termos do item 12.2, de modo a cumprir as regras para assinatura dos CER, 
previstas no Procedimento de Comercialização PdC 3.2 - Contratos do Ambiente Regulado. 
 
 
Justificativa 
A CCEE sugere adequar o texto previsto em Edital para compatibilizar o mesmo aos conceitos 
previstos no Procedimento de Comercialização  Módulo 3 – Contratação de Energia e Potência, 
Submódulo 3.2 – Contratos do Ambiente Regulado,  aprovado  pela ANEEL por meio do Despacho 
nº 1.454/2016,  publicado em 02 de junho de 2016. 

Aceita 
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# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

9. CCEE Edital 

8.3.1 Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em uma conta exclusiva para 
custódia da garantia deste certame, não sendo permitida a utilização da conta do Mercado de Curto 
Prazo para esta finalidade. A conta deverá ser aberta junto ao AGENTE CUSTODIANTE 
determinado pela CCEE. 
 
Justificativa 
 
A CCEE sugere a inclusão da obrigação de abertura de uma conta exclusiva para o depósito da 
garantia do referido certame, cuja modalidade é "caução em dinheiro", por motivo de mitigação de 
risco, uma vez que atualmente o recurso referente a garantia de leilão é depositada na mesma conta 
de movimentação do MCP. 

aceita 

 

10. CCEE Edital 

11.8.2.5.1 Para atingir o disposto no item Erro! Fonte de referência não encontrada.  11.8.2.5, a 
VENDEDORA poderá apresentar documento de aporte financeiro no Capital Social da Empresa 
devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de Balancete Parcial evidenciando que o 
montante aportado encontra-se no Patrimônio Líquido, assinado pelo contador responsável e com 
firma reconhecida. acompanhado de Demonstrativo Financeiro Parcial da JUNTA COMERCIAL 
assinado pelo contador responsável onde é evidenciado que o montante deste aporte encontra-se 
no Patrimônio Liquido 
 
Justificativa 
 
Adequação ao descrito no Anexo X. Verificamos que no Edital há menção a “demonstrativo 
financeiro parcial” e no anexo referência a “balancete parcial”. O demonstrativo financeiro parcial é 
documento formal de fechamento de balanço, ao passo que o balancete pode ser rapidamente 
emitido pela empresa, com a chancela do contador, conforme regras contábeis, o que acreditamos 
ser mais adequado à exceção trazida pelo item 

Não aceita 

A redação está adequada, em face 
do disposto no inciso I do art. 31 da 
Lei nº 8.666/1993, que veda a 
substituição do demonstrativo 
financeiro por balancete. 

11. CCEE Edital 

12.2 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO e as SPE constituídas para serem 
titulares de outorga de Autorização, que ainda não tenham aderido à CCEE, deverão ingressar com 
pedido de adesão à CCEE, no prazo de até 15 dias úteis após a publicação do Aviso de 
Homologação e Adjudicação, e concluir seu processo de adesão no prazo de até 15 dias úteis da 
data de publicação do respectivo ato autorizativo, atendendo o disposto no Módulo 1 - Agentes, dos 
Procedimentos de Comercialização, disponível no site da CCEE, de modo a cumprir as regras para 
assinatura dos CER, previstas no Procedimento de Comercialização PdC 3.2 - Contratos do 
Ambiente Regulado. 
 
Justificativa 

Aceita 
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# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
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A CCEE sugere adequar o texto previsto em Edital para compatibilizar o mesmo aos conceitos 
previstos no Procedimento de Comercialização  Módulo 3 – Contratação de Energia e Potência, 
Submódulo 3.2 – Contratos do Ambiente Regulado,  aprovado  pela ANEEL por meio do Despacho 
nº 1.454/2016,  publicado em 02 de junho de 2016. 

12. CCEE Edital 

15.5 No momento da celebração dos CER, deverão ser apresentados os instrumentos de delegação 
de poderes dos signatários, em cópias autenticadas, além da sua firma reconhecida. 15.5.1 Para a 
celebração do CER, deverão ser obedecidas as seguintes condições, sendo que a responsabilidade 
pela válida e correta indicação de dados, incluindo a designação dos signatários dos CER é única e 
exclusiva do vendedor: 
 
15.5.1.1 Adesão da VENDEDORA que negociou energia no LEILÃO à CCEE; e  
 
15.5.1.2 Validação pela VENDEDORA que negociou energia no LEILÃO do CER disponibilizado pela 
CCEE, conforme disposto no Procedimento de Comercialização PdC 3.2 - Contratos do Ambiente 
Regulado. prazo estipulado em Comunicado da CCEE. 
 
Justificativa 
 
A CCEE sugere adequar o texto previsto em Edital para compatibilizar o mesmo aos conceitos 
previstos no Procedimento de Comercialização  Módulo 3 – Contratação de Energia e Potência, 
Submódulo 3.2 – Contratos do Ambiente Regulado,  aprovado  pela ANEEL por meio do Despacho 
nº 1.454/2016,  publicado em 02 de junho de 2016. 

Aceita 

 

13. CCEE Edital 

15.6 A formalização dos CER constitui obrigação incondicional existente entre a VENDEDORA que 
negociou energia no LEILÃO e a CCEE, devendo podendo os CER serem firmados por meio físico 
ou por assinatura digital, conforme disposto no Procedimento de Comercialização PdC 3.2 - 
Contratos do Ambiente Regulado o processo que vier a ser implementado no âmbito da CCEE, 
incluindo os custos decorrentes do processo 
 
Justificativa 
 
A CCEE sugere adequar o texto previsto em Edital para compatibilizar o mesmo aos conceitos 
previstos no Procedimento de Comercialização  Módulo 3 – Contratação de Energia e Potência, 
Submódulo 3.2 – Contratos do Ambiente Regulado,  aprovado  pela ANEEL por meio do Despacho 
nº 1.454/2016,  publicado em 02 de junho de 2016. 

Aceita 
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questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

14. CCEE CER 

A CCEE sugere que seja avaliada a necessidade de aplicação da multa rescisória prevista na 
Cláusula 13 nos casos em que o empreendimento participante do leilão seja afetado pelo 
aproveitamento ótimo a ser definido pela ANEEL. 
 
 

Não aceita 

Já estão previstas outras penalizações 
para o agente gerador que venha ser 
afetado pelo aproveitamento ótimo, tais 
como a rescisão do CER, revogação da 
outorga e a própria perda dos ativos de 
geração implantados. 
 

15. CCEE CER 

A CCEE sugere avaliar a possibilidade de glosa de receita fixa, antes mesmo da apuração 
do ressarcimento, nos casos em que a performance de geração estipulada no Contrato de 
Energia Reserva - CER seja inferior à disponibilidade de energia declarada, pelo Vendedor. 
Tal glosa seria aplicada somente após a conclusão do período conhecido como “curva da 
banheira”, utilizando como critério a performance de geração. Em outras palavras, se o 
compromisso de geração for devidamente atendido pelo gerador o recebimento de receita 
fixa seria devido e atende ao propósito da contratação de energia de reserva, por outro lado 
se o agente não atende sua disponibilidade de energia declarada, seu recebimento de 
receita fixa poderia ser glosado, de modo a dar mais efetividade ao cumprimento das 
obrigações de entrega, independente do mecanismo de ressarcimento já previsto no CER. 
 
Entendemos que a antecipação de parte do pagamento de ressarcimento por meio da 
glosa de receita, em virtude da baixa performance de geração, poderá representar redução 
(i) do valor total de ressarcimento a ser cobrado ao final do período de apuração; (ii) da 
probabilidade de inadimplência da devolução do montante recebido independentemente da 
efetiva geração e (iii) dos questionamentos administrativos e/ou judiciais no pagamento do 
ressarcimento devido pelos geradores. 

Não Aceita 

O inciso I do art. 7º Portaria MME nº 
104/2016 prevê que o montante 
anual de energia contratada será 
remunerado em doze parcelas 
mensais uniformes.  
Posterior avaliação acerca da 
possibilidade de retenção parcial da 
Receita fixa poderá ser debatida no 
âmbito das Regras de 
Comercialização para todos os 
posteriores Contratos de Energia de 
Reserva. 

16. Abrace Edital 

Não se trata de contribuição propriamente ao edital. 
 
Considerando a conjuntura atual de sobra de oferta de energia, e que tal cenário não 
deverá se alterar substancialmente nos próximos anos, a Abrace contribui para que seja 
discutida a possibilidade da não realização de novos leilões de Energia de Reserva pelo 
menos durante o ano de 2016. 
 
Adicionalmente, os custos desta modalidade de contratação são comparáveis aos 
dispêndios com a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), e oneram cada vez mais os 
agentes consumidores, neste sentido seria importante a Aneel abrir o debate para toda 

Não aceita 

A definição das diretrizes do Leilão é 
de competência do MME. 
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questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

população através de uma Consulta Pública avaliando os benefícios e os custos, assim 
como alternativas ao modelo vigente para contratação da ER. 

17. Apine Edital 

Introduzir  como  anexo nos documentos do Edital referente ao “ Requerimento do 
Enquadramento do REIDI “ de modo a considerar as informações cadastradas na Ficha de 
Dado do AEGE – “ REIDI.  
 
Após o leilão, a ANEEL encaminharia ao MME informações prestadas pelos 
empreendimentos que tiveram êxito no leilão, para enquadramento naquele Programa,  de 
modo que o REIDI possa ser enquadrado pelo MME imediatamente após a Outorga 
 

Aceita 

Será feita remissão no Edital da 
Portaria MME 222/2016, que versa 
sobre o REIDI. 

18. Apine Edital 

Item 3.5 - Nos termos do art.8º, § 4º, da Portaria MME nº 104/2016, fica vedada a 
adesão ao Mecanismo de Realocação de Energia – MRE de Emreendimento 
Hidrelétrico que comercializar energia. 

Justificativa 
 
Aumentaria a atratividade dos empreendimentos PCHs no certame. 
 

Não aceita 

A definição das diretrizes do Leilão é 
de competência do MME. 

19. Apine Edital 

Não se trata de contribuição propriamente ao edital. 
 
Gostaríamos de registrar nosso entendimento de que é recomendável que os preços de referência 
(preços-teto) sejam únicos (não haver diferenciação entre empreendimentos com outorga, sem 
outorga, que ainda não tenham entrado em operação comercial e aquelas existentes de acordo com 
o §7º-A, do Art.2º, da Lei 10848/2004). 
 
Justificativa 
 
Isonomia.  PCHs com e sem autorização possuem prazos remanescentes da outorga distintos.  Em 
leilão anterior ocorreu sinalização invertida ao prever um preço teto menor para PCHs com 
autorização. Empreendimentos COM Autorização/Outorga e que ainda não iniciaram sua 

Não aceita 

A fixação dos preços de referência 
cabe ao MME, conforme disposto no 
inciso X do art. 20 do Decreto 
5.163/2004. 
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questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

construção, além de possuírem um prazo de Autorização/Outorga de somente 30 (trinta) anos, já 
tiveram parte deste prazo consumido devido, principalmente, pela demora dos prazos dos 
processos de licenciamento ambiental dos diversos Órgãos Ambientais, inclusive, com paralizações 
determinadas por Atos do Poder Público, como foi o caso do Estado do Paraná. Nestes casos, os 
quais diferem daquelas usinas que ainda não possuem Autorização/Outorga onde o prazo de 
Autorização/Outorga está integral (35 anos), o preço de referência (preço-teto) deverá ser NO 
MÍNIMO igual para ambas (COM e SEM Autorização/Outorga) para que haja isonomia nesse Leilão. 
Lembramos que, mesmo com preços de referência iguais, as usinas COM Autorização/Outorga já 
possuem suas viabilidades econômico-financeiras prejudicadas em função de possuírem prazo de 
Autorização/Outorga remanescentes menores. 

20. Apine Edital 

Refere-se ao item 10.3.1, versando: 
 
Justificativa 
 
Acerca dos critérios de estudos para definição da margem de escoamento, é essencial que, assim 
como no ACR, sejam consideradas as usinas do ACL que tenham assumido um compromisso com a 
entrada em operação.  
Consideramos um compromisso firme, em especial, o aporte das garantias de fiel cumprimento de 
5% do investimento. Destacamos que este aporte está associado a um cronograma estabelecido em 
sua outorga, que deve ser cumprido pelo empreendedor e está submetido às regras e fiscalização 
da ANEEL, devendo ser considerada uma obrigação do empreendedor, e, portanto, aceita pelo 
Poder Concedente como um compromisso do empreendedor com a implantação de seu 
empreendimento. 
 
Para igualdade de tratamento entre ACR e ACL, os documentos a serem considerados para a 
consideração das usinas do ACL no cálculo da margem de escoamento, em semelhança ao exigido 
para o ACR, são: 

1) Licença Prévia; 
2) Comprovação de situação fundiária (contrato de arrendamento e matrícula do imóvel 

averbada); 
3) Cronograma de obras; 
4) Informação de Acesso; 
5) Aporte de garantia de 5% do valor do investimento; 

 
Por outro lado, já foi utilizado em leilões passados como critério para o dimensionamento da margem 
a consideração de usinas do ACL que possuíssem Despacho que Requerimento de Outorga – DRO. 

Não aceita 

Para esse Leilão não será 
considerada, para fins do resultado 
do leilão, a margem de capacidade 
de escoamento da rede. Essa diretriz 
foi colocada equivocadamente na 
Audiência Pública. 
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No nosso entendimento este é um estágio muito inicial de implantação de uma usina e com baixo 
comprometimento do empreendedor, ou seja, também não seria uma consideração adequada ao 
restringir excessivamente a margem do leilão além de permitir a reserva de mercado por estes 
agentes. 
Ademais, visando maior transparência e possibilidade de contribuição pelos agentes e órgãos do 
setor, é importante que a Nota Técnica que trata da definição de critérios de margem de escoamento 
seja discutida em audiência pública antes da realização do leilão. 

21. Apine Edital 

O mecanismo do leilão garante a conexão quanto à margem de escoamento, porém não quanto à 
disponibilidade da linha de transmissão na data de entrada em operação da usina, imputando aos 
geradores prejuízos enormes, riscos desproporcionais e alheios a sua capacidade de gestão.  Neste 
ponto acreditamos ser totalmente justificável a manutenção do direito de um mecanismo que forneça 
garantia de receita à usina que estiver apta a operar, levando em conta os esforços em mitigar o 
risco da transmissão trazidos neste tipo de leilão. 
Ressalta-se que a Lei 13.2013 estabelece a possibilidade de excludente de responsabilidade para o 
transmissor pelo  atraso do inicio da operação comercial desde que seja reconhecido pelo Poder 
Concedente, o que reforça ainda mais a necessidade de garantia de receita para  gerador que esteja 
pronto, pois o mesmo não terá nem a opção de pedido de ressarcimento junto ao judiciário 
 
 

Não aceita 

Para esse Leilão não será 
considerada, para fins do resultado 
do leilão, a margem de capacidade 
de escoamento da rede. Essa diretriz 
foi colocada equivocadamente na 
Audiência Pública. 

22. Apine Edital 

Excepcionalmente para esse leilão cujo início do suprimento é em Julho/2018, os empreendimento 
vencedores do leilão poderão  apresentar ao ONS a Solicitação de Acesso ao Sistema de 
Transmissão mediante a publicação do Aviso de Adjudicação, atendendo os demais requisitos do 
Procedimento de Rede. A emissão do Parecer de Acesso pelo ONS fica  vinculada a obtenção da 
Outorga e Protocolo de Alteração de Outorga. 
 
Justificativa 
 
Conforme demostrado na simulação do cronograma de um empreendimento solar, e considerando o 
entendimento do ONS que o prazo para emissão do Parecer de Acesso é de até 1 anos para os 
empreendimentos onde a transmissão necessária para pelo escoamento não esteja em operação 
comercial, comprova-se a impossibilidade de cumprimento do cronograma se não houver uma 
flexibilização da ANEEL do estabelecido no Procedimento de Rede.  é impeditivo para (i) definição 
do bay junto a transmissora e autorização de início de das obras de conexão, (ii) obtenção do 
parecer de localização do sistema de medição e faturamento na CCEE e, em alguns caso, (iii) 
desembolso do BNDES, em caso de financiamento do projeto pela instituição. 

Não aceita 

Os Procedimentos de Rede estabelecem 
que para solicitar o acesso é necessária 
a outorga. 
Registre-se que discussão sobre isso 
está sendo realizada no âmbito da 
revisão dos Procedimentos de Rede (AP 
020/2015). 
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23. Apine CER – PCH e CGH 

Nos termos do item VI da subcláusula 6.2, o valor do ressarcimento devido pelo VENDEDOR, ao 
final de cada ano contratual, nos casos em que o saldo acumulado da CONTA DE ENERGIA 
extrapolar o limite inferior da FAIXA DE TOLERÂNCIA, será estabelecido para cada USINA 
mediante aplicação da seguinte equação algébrica:  

Caso a usina esteja em seu primeiro ano de apuração contratual: 

(EQ 1)RESS _1A = ΔSCEA*PVi  

Caso contrário: 

RESS _1A = ΔSCEA *(1,15*PVi ) 
 
10.2.1 Fará jus a aplicação da (EQ1), apenas aqueles agentes, cuja entrada em operação comercial 
da 1ª UG tenha ocorrido em, no máximo, 30 dias antes do início de suprimento deste contrato 
 
Justificativa 
 
É sabido e reconhecido pela ANEEL que, para empreendimentos de fonte hidráulica, a existência da 
chamada “curva da banheira”, cuja principal característica consiste na elevada taxa de falhas do 
conjunto turbina-gerador, impossibilitando a boa performance dos projetos hidráulicos no início de 
vida útil de seus equipamentos. 

Tal consideração, inclusive, já foi incorporada nos regulamentos que tratam sobre as condições de 
participação no MRE de usinas não despachadas pelo ONS (REN 409/2010), bem como nos 
Normativos referentes a qualidade do serviço de geração de energia, e revisão de Garantia Física 
(Port. 463/2009). Em comum, todas as regulamentações supracitadas excluem de suas respectivas 
alterações, os 12 primeiros meses de operação comercial. 

Adicionalmente, a Nota Técnica nº 019/2010-SRG/ANEEL dispõe: 

“23. No entanto, entendemos que a desconsideração do primeiro ano de operação comercial a 

partir da primeira unidade geradora é suficiente para que sejam identificados os problemas de todas 
as 

Não aceita 

Em todos os Contratos de Energia 
de Reserva existe a previsão de 
cobrança de ressarcimento majorado 
em 15% quando o valor de entrega 
extrapolar o limite inferior da Faixa 
de Tolerância. 
Convém salientar que o 
Ressarcimento consiste tão somente 
na devolução de valores já 
percebidos pelo gerador e que a 
contratação desse tipo de energia 
visa aumentar a segurança 
operacional do Sistema Elétrico, 
motivos pelos quais o agente 
gerador deve ser penalizado caso 
entregue montantes bastante 
inferiores aos pactuados em 
Contrato em qualquer ano contratual. 
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unidades geradoras relacionados à curva da banheira.“ 

Dessa forma, entendemos ser justa a exclusão da penalidade de 15% no ressarcimento do 1º ano 
de apuração contratual, uma vez que já foram apresentadas e reconhecidas as dificuldades técnicas 
do 1º ano de operação comercial dos projetos hidráulicos. 
 

24. Elektro Edital 

 
Não se trata propriamente de contribuição ao Edital. 

É de amplo conhecimento que as distribuidoras enfrentam situação de 
sobrecontratação bastante acima do limite de 105%, havendo inclusive a percepção 
de que estamos diante de um cenário não só de sobras contratuais, mas também 
de sobra física de energia. A situação não se limita a 2016, devendo perdurar por 
alguns anos. Ademais, é importante pontuar que ela não decorre de uma 
contratação irresponsável de energia por parte das distribuidoras, mas do somatório 
de diversos motivos, dentre os quais destaca-se a redução expressiva na carga do 
sistema. 

Dado esse contexto, cabe-nos refletir sobre a realização de um leilão de 
energia de reserva frente a esse cenário. Como há a perspectiva de a situação de 
sobrecontratação e de sobras físicas do sistema elétrico perdurar nos próximos 
anos, isso considerando a entrada em operação de nova capacidade de geração já 
contratada, questionamos se esse seria de fato um momento oportuno para a 
realização de um novo leilão. Agregar nova capacidade excedente agrega um custo 
adicional ao sistema, num momento em que já há sobrecustos por conta da sobra 
energética. 

Não aceita 

A definição das diretrizes do Leilão é 
de competência do MME. 
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Além disso, a razão de ser da Energia de Reserva é aumentar a segurança 
no fornecimento de energia elétrica ao SIN e buscar restaurar o equilíbrio entre as 
garantias físicas atribuídas às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, 
sem que haja impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras. 
A realização de leilões desta modalidade objetiva, portanto, reduzir os riscos de 
desequilíbrio entre a oferta e demanda de energia elétrica, decorrente de, por 
exemplo, atrasos de obras, ocorrência de hidrologias muito críticas e 
indisponibilidade de usinas geradoras. 

Atualmente, a maior parte da Energia de Reserva contratada deriva de fontes 
intermitentes, como eólica e usinas a biomassa, que produzem energia sempre que 
há disponibilidade do insumo, independentemente do  

risco de fornecimento. Uma vez que o objetivo da energia de reserva é garantir a 
segurança do sistema, seria adequado promover a contratação de usinas cuja fonte 
seja firme e controlável, como as usinas térmicas, não sazonal e intermitente como 
as fontes que atualmente compõem essa modalidade. 

Assim, entende-se que uma boa alternativa à realização de Leilões de 
Energia de Reserva na atual conjuntura de sobrecontratação e sobras físicas seria 
o deslocamento dos contratos já existentes de energia térmica (CCEAR por 
disponibilidade) para o portfólio de Energia de Reserva, medida que seria tanto 
mitigador da sobrecontratação das distribuidoras quanto alocação eficiente dos 
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custos relativos à segurança do sistema, visto essa fonte possuir caraterística mais 
adequada à modalidade de reserva. 
 

25. Copel Edital 

10.3 O LEILÃO será realizado em duas fases subsequentes em uma fase, conforme 
Portaria MME no XXXX/2016: 
 
Justificativa 
 
O Leilão em duas fases é realizado quando há UHE > 50MW cadastradas 

Aceita 

 

26. Copel Edital 

10.5.1 As VENDEDORAS titulares de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA poderão 
ofertar no LEILÃO, no máximo, o resultado da razão entre o valor da Garantia de 
Participação aportada (R$) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado à 90% da  GARANTIA 
FÍSICA do empreendimento expressa em LOTES, descontada a energia já negociada, 
quando for o caso. 
 
 
Justificativa 
 
Conforme Inciso 4, do Art. 3º, da Portaria MME no 104/2016, o limite de lotes a ser vendido 
pelas Fontes Hidrelétricas (PCH e CGH) é 90% da GARANTIA FÍSICA. 

Aceita 
Parcialmente 

Em função da limitação de 90% da 
garantia física a ser comercializada 
pelos empreendedores de fonte 
hidrelétrica, estabelecida na Portaria 
MME nº 104/2016, cabe ao agente 
ser diligente e aportar a garantia de 
participação observando essa 
restrição colocada na Portaria. 
Registre-se que será feita 
observação no Edital quanto a 
existência desse dispositivo. 

27. Copel Edital 

15.3 O CER será formalizado e celebrado entre cada VENDEDORA que negociou energia 
no LEILÃO e a CCEE, com vigência de 20 (vinte) anos para fonte solar fotovoltaica e 30 (trinta)  
anos para fonte hidrelétrica. 
 
Justificativa 
 
Compatibilizar com a cláusula 1.1.1. 

Aceita 
Parcialmente 

Fica prejudicada a contribuição 
referente a fonte solar, pela retirada 
dessa fonte do Leilão. 
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28. Rincão Energia 
SA Edital 

11.8.2.6 No caso de FIP, caso o Patrimônio Liquido exigido não possa ser comprovado via balanço 
patrimonial do fundo, este deverá ser comprovado pelo somatório dos Patrimônios Líquidos de seus 
cotistas que deverá ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do INVESTIMENTO 
declarado à EPE. 
 
Justificativa 
 
Propomos que seja adotada a redação constante do edital do Leilão A-5 2016, sem a restrição do 
item 11.8.2.6.1 daquele edital. Desta forma, caso o balanço patrimonial do fundo o permita, o FIP 
terá a possibilidade de comprovar o Patrimônio líquido exigido sem precisar levantar os dados 
individuais de seus  cotistas. 

Aceita 

 

29. Rincão Energia 
SA Edital 

12.5 Na hipótese de inabilitação de VENDEDORA(S), a(s) sucessora(s) será(ão) convocadas 
convidada(s) a apresentar documentos de HABILITAÇÃO nos termos da Seção 11 do Edital e, se 
habilitada(s), será(ao) adjudicada(s) nas condições da(s) respectiva(s) proposta(s), observado o 
disposto no item 12.4.3. 
 
Justificativa 
 
Uma vez encerrado o certame, os proponentes vendedores que não se sagraram vendedores não 
tÊm nenhuma restrição a negociar a energia dos projetos em outros ambientes de contratação. 
Assim sendo, entendemos que não pode um proponente originalmente não vencedor do leilão ser 
convocado a manter sua proposta não vencedor, mas somente convidado, se assim for de seu 
interesse. 

Não Aceita 

O termo colocado no edital mostra-
se adequado, visto que o lance 
proferido no leilão é irretratável, 
dessa forma caso alguma vendedora 
seja inabilitada, convocar-se-á outra 
vendedora que tenha submetido 
lance no Leilão. 

30. Rincão Energia 
SA Edital 

13.6 Caso haja atraso na entrada em operação das instalações que não estejam sob 
responsabilidade da VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, a liberação total do montante 
inicial aportado para fins de Garantia de Fiel Cumprimento poderá ocorrer quando o 
empreendimento estiver apto a entrar em operação comercial e decorridos 180 (cento e oitenta) dias 
três meses após a conclusão da última unidade geradora, desde que tal situação seja reconhecida 
pela ANEEL 
 
Justificativa 
 
Sugerimos manter a redação constante do edital do úlitmo leilão realizado, o A-5/2016. Estando a 
usina em condição de aptidão para operação comercial, ainda que sem efeito financeiro associado, a 

Não aceita 

Esse item foi alterado para 180 dias 
para compatibilizar com o item 13.5, 
o qual estabelece que a garantia de 
fiel cumprimento deverá vigorar por 
180 dias após o início da operação 
comercial da última unidade 
geradora do empreendimento. 
A ANEEL julga que esse prazo é o 
necessário para fins de eventual 
execução da garantia de fiel 
cumprimento em caso de atraso no 
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manutenção das garantias de fiel cumprimento em vigor por prazo extenso significa um ônus 
desnecessário para o empreendedor, especialmente em uma situação como adescrita, em que este 
já estará arcando com os custos de manutenção mesmo sem receber receita 

início da operação comercial do 
empreendimento. 

31. AES Edital 

Incluir item 
 
3.2.2 – Em caso de ser identificado pelo ONS ou Distribuidora, durante o processo de 
obtenção do Parecer de Acesso, algum impedimento que impeça a conexão da USINA 
mesmo de forma provisória que consequentemente impeça sua entrada em operação 
comercial, a DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO será postergada de modo a 
compatibilizar com o cronograma da transmissão que permita o escoamento da geração, 
mantido o prazo de vigência de 20 anos. 
3.2.3 Em caso de atraso nas instalações de transmissão/distribuição, a DATA DE INÍCIO 
DO SUPRIMENTO será alterada de modo a considerar 60 (sessenta) dias a contar da data 
de entrada em operação comercial das instalações de transmissão 
ou distribuição, mantido o prazo original de suprimento de 20 anos. 
3.2.4 Na ocorrência dos itens 3.2.2 e 3.2.3 a CCEE deverá elaborar um Termo Aditivo ao 
Contrato de Reserva vinculado as USINAS a fim de adequar as disposições contratuais à 
compatibilização da transmissão/Distribuição. 
 
Justificativa 
 
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, como o caso do 1º LER 2016, 
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. 
Tamanha a relevância do tema, foi divulgada a Portaria do MME nº 172 de 10 de maio de 
2016, onde se propõe estabelecer diretrizes gerais para a definição da capacidade do 
Sistema Interligado Nacional - SIN relativa ao escoamento de geração de energia 
elétrica proveniente de leilões de energia nova, de fontes alternativas e de energia de 
reserva. Como a referida Portaria ainda está em discussão, não haverá tempo hábil para 

Não aceita 

A proposta interfere nas diretrizes do 
Leilão, que são de competência do 
MME. 
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inclusão do 1º LER de 2016 em sua abrangência. Portanto, de forma a garantir 
sua aplicação também para este Leilão de Reserva, a AES Brasil entende como 
oportuna a inclusão de redação referente a tal. 

32. Neoenergia Edital 

Não se trata propriamente de contribuição ao edital. 
 
Estamos com dúvidas quanto ao item abaixo apresentado no Edital do 1o Leilão LER 2016, o qual 
está em audiência pública. 
 
Item 11.8.2.5.3 - Caso a VENCEDORA que participe isoladamente e negocie 
energia no LEILÃO seja SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), a 
comprovação de seu patrimônio líquido  
poderá ser realizado por meio de sua(s) controladora(s) direta(s). 
 
Desejamos entender se a comprovação de patrimônio líquido dos sócios diretos de uma SPE deve 
ser a soma direta de todos os patrimônios líquidos (Opção 1), ou deve ser a soma respeitando 
a participação acionária direta de cada acionista da SPE (Opção 2). 
 
Exemplo fictício 
PL Total Exigido da SPE para habilitação: R$ 1.000.000,00 

         Sócio A: 37,5% - PL: 500.000,00 
         Sócio B: 50,0% - PL: 1.000.000,00 
         Sócio C: 12,5% - PL: 300.000,00 

 
Opção 1: 500.000,00 + 1.000.000,00 + 300.000,00 = 1.800.000,00 (OK) 
Opção 2: (500.000,00*0,375) + (1.000.000,00*0,5) + (300.000,00*0,125) =725.000,00 (NOK) 
 

Não aceita 

 
A título de esclarecimento, informa-
se que a comprovação do PL mínimo 
de SPE a partir de seus 
controladores diretos deverá 
respeitar a participação acionária 
(opção 2). 
 

33. Neoenergia Edital 

Item 11.8.2.5.3 - Caso a VENCEDORA que participe isoladamente e negocie 
energia no LEILÃO seja SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), a 
comprovação de seu patrimônio líquido poderá ser realizado por meio de sua(s) 
controladora(s) direta(s) e indireta(s), conforme apresentado pela VENCEDORA 
para atendimento do item 11.6.2.1. 

Não aceita 

O objetivo da exigência de 
comprovação mínima de patrimônio 
é assegurar que a própria 
Vendedora que vender energia no 
leilão tenha condições de cumprir os 
compromissos assumidos pela 
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Justificativa 
 
Entendemos que a comprovação de patrimônio líquido deve evoluir de acordo com 
o grau de participação acionária direta e indireta da SPE, apresentado para atender 
o item 11.6.2.1 do edital. Nesse caso, os acionistas das empresas que são sócias 
diretas da SPE poderão compor o quadro e comprovação de liquidez necessária 
para dar comprovação de capacidade financeira para o projeto, em linha com as 
exigência de apresentação da participação direta e indireta manifestadas nos itens 
11.6.2.1 e 4.2.7.1 do mesmo edital. 
Nesse caso, sugerimos que se atendido o pedido, seja possível comprovação de 
pessoas físicas através de sua última declaração de imposto de renda 
 

venda de energia. 
 
A exceção prevista no edital se 
baseia na percepção de que 
empresas interessadas em vender 
energia a partir de uma SPE (que 
possui objeto restrito e focado para 
constituir determinada central 
geradora) comumente não aportam o 
capital necessário na SPE antes da 
venda efetiva de energia no leilão. 
Assim, essa exceção tem por 
objetivo possibilitar a participação de 
SPE em Leilão e, com isso, 
aumentar a competição no leilão. 
 
A sugestão apresentada desvirtua da 
ideia da Vendedora como a 
responsável direta pelo 
empreendimento, por possibilitar que 
o último controlador da cadeia 
societária de conglomerado 
empresarial possa comprovar essa 
condição. 
 

34. Enerbrand 
Energia Edital 

11.8.2 Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e 
apresentadas na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, salvo quando explicitamente autorizado nesse Edital. 
 
Justificativa 
 
Inserção de exceção a fim de compatibilizar o já preconizado no item 11.8.2.5.1. 

Não aceita 

O que foi explicitado no item 
11.8.2.5.1 é a possibilidade de 
complementação da documentação 
para fins de comprovação do 
patrimônio líquido, se for necessário. 
 
Em nenhum momento a empresa 
poderá substituir as demonstrações 
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contábeis do último exercício por 
balancetes, que é vedado pela Lei nº 
8.666/94. 

35. Enerbrand 
Energia Edital 

11.8.2.5.1 Para atingir o disposto no item 11.8.2.5, a VENDEDORA poderá 
apresentar documento de aporte financeiro no Capital Social da Empresa, 
devidamente registrado na Junta Comercial acompanhado de Demonstrativo 
Financeiro Parcial da JUNTA COMERCIAL assinado pelo contador responsável 
onde é evidenciado que o montante deste aporte encontra-se no Patrimônio 
Liquido. 
 
Justificativa 
Correção da referência do item. 

Aceita 

 

36. Enerbrand 
Energia Edital 

11.8.2.5.5 Para atendimento do disposto nos itens 11.8.2.5.3 e 11.8.2.5.4, a 
VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá encaminhar à CEL 
declaração sobre o(s) valor(es) do patrimônio líquido do(s) seu(s) controlador(es) 
direto(s), indicando o(s) documento(s) contábil(eis) em que consta(m) tal(is) 
informação(ões), se valendo ainda de apresentação de documento(s) de aporte 
financeiro no Capital Social da(s) empresa(s) controladora(s), devidamente 
registrado(s) na Junta Comercial acompanhado de Demonstrativo(s) Financeiro(s) 
Parcial da JUNTA COMERCIAL assinado pelo contador responsável onde é 
evidenciado que o(s) montante(s) deste(s) aporte(s) encontra(m)-se no(s) 
Patrimônio(s) Líquido(s). 
 
Justificativa 
 
Pela conjunção dos textos dos itens 11.8.2, 11.8.2.5.1 e 11.8.2.5.3, fica dúbio se a 
possibilidade de aportes dentro do exercício contábil corrente, conforme 
preconizado no item 11.8.2.5.1, é possível somente para a integralização dentro da 

Não aceita 

Desnecessário trazer a redação do 
item 11.8.2.5.1 no item 11.8.2.5.5 
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SPE, ou se também é possível para a integralização dentro da(s) controladora(s) 
direta(s), conforme item 11.8.2.5.3, nos casos em que o balanço patrimonial do 
exercício anterior da(s) controladora(s) também não atenda(m) o critério do item 
11.8.2.5.   

37. Enerbrand 
Energia Edital 

15.3 O CER será formalizado e celebrado entre cada VENDEDORA que negociou 
energia no LEILÃO e a CCEE, com vigência de 20(vinte) anos para fonte solar 
fotovoltaica e de 30 (trinta) anos para fonte hidrelétrica. 
 
Justificativa 
 
Adequando ao texto da minuta do CER (Anexo II - PCH/CGH), e ao item 1.1.1 do 
edital. 

Aceita 
Parcialmente 

Fica prejudicada a contribuição 
referente a fonte solar, pela retirada 
dessa fonte do Leilão. 

38. Camerge Edital 

O item 3.1 do Edital diz que: 
 
3.1 A participação no LEILÃO implica o conhecimento e a aceitação expressa e incondicional, pelas 
VENDEDORAS, dos termos e condições estabelecidos neste Edital e Anexos e das normas legais e 
regulamentares que disciplinam a outorga para implantação ou ampliação de empreendimentos de 
geração e sua exploração, bem como a produção e comercialização de energia elétrica 
 
Fica claro que o edital permite a participação de ampliação de usina, porém o item 1.14 diz que: 
 
1.1.4. Nos termos do art. 2º, § 5º, da Portaria MME nº 104/2016, as VENDEDORAS não poderão 
comercializar parcela da GARANTIA FÍSICA não comprometida com o CER no Ambiente de 
Contratação Livre - ACL ou em outros Leilões do Ambiente de Contratação Regulada – ACR. 
 
Assim não fica claro se para empreendimentos existentes e que serão ampliados o empreendedor 
poderá vender somente o acréscimo de Garantia Física no sistema ou toda energia da usina, já que 
a parte do empreendimento existente não poderá fazer contratos no ACL ou ACR. 
Se não puder vender toda a energia no Leilão de Reserva, deverá liquidar a diferença no Mercado 
de Curto Prazo? 
 
 

Não aceita. 

Não se trata propriamente de 
contribuição ao edital. 
 
De forma a esclarecer, a ampliação 
de determinado empreendimento, 
desde que ainda não esteja em 
operação comercial, é considerada 
como empreendimento sem outorga, 
caso não tenha uma outorga 
autorizando essa ampliação. 
Para esses casos, a venda da 
energia restringe-se à parte relativa 
à ampliação. 
Observa-se que empreendimentos 
em operação comercial na data de 
Leilão não poderão comercializar 
energia. Por outro lado, informa-se 
que a parte da usina já em operação 
comercial não poderá comercializar 
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energia no Leilão. 

39. Camerge Edital 

O item 1.3 diz que: 
 
1.3. Para fins deste Edital, os empreendimentos de geração de energia serão classificados da 
seguinte forma: 
1.3.1. EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA 
1.3.2. EMPREENDIMENTO COM OUTORGA 
1.3.3. EMPREENDIMENTO EXISTENTE 
 
Para os casos de CGH que já possuem registro, faltou informar a possibilidade de 
EMPREENDIMENTO COM REGISTRO, pois os mesmos não possuem autorização da ANEEL, são 
apenas registrados. 
 

Não aceita 

Não se trata propriamente de 
contribuição ao edital. 
 
De forma a esclarecer, as CGHs 
serão enquadradas como 
empreendimento sem outorga. 

40. 
Construnivel 

Energias 
Renovaveis 

Ltda 

Portaria MME  
104/2016 

Art. 5º IV - a Central de Geração Hidrelétrica - CGH com capacidade inferior a 1,0 
500 kW MW (quinhentos um megawatt quilowatts). 
 
Justificativa 
 
Não se trata nem mesmo de pedir algum benefício discricionário ao pequeno, apenas do direito 
de os pequenos entrarem em um leilão e competirem em condições de igualdade com os grandes 
empreendedores. 

Existe um pequeno estoque de CGHs entre 0,5MW e 1MW que foram desenvolvidas ao longo dos 
últimos 5 anos, antes de o limite para CGHs ser aumentado para 3MW, mas acreditamos que este 
pequeno estoque se esgote nos 2 primeiros leiloes de 2016 e que a partir de 2017 não possamos 
voltar ao limite de 1MW 

Não Aceita 

Trata-se de alteração relacionada às 
diretrizes do leilão, cuja competência 
é do MME. 

41. 
Construnivel 

Energias 
Renovaveis 

Ltda 

Portaria MME  
104/2016 

Art. 9º, § 2º Nas alterações de características técnicas deverão ser respeitadas as 
seguintes condições:  

 
a) não terá limite de ampliação dos empreendimentos com energia leiloada, 

desde que os mesmos continuem cumprindo com o contrato de venda e a 

Não Aceita 

Trata-se de alteração relacionada às 
diretrizes do leilão, cuja competência 
é do MME. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EC73A6830038E208 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA, IGOR BARRA CAMINHA, FREDERICO DE ARAUJO TELES



 
 
Fls. 22 da Nota Técnica nº 27/2016-SEL, de 15/8/2016 
 

 

# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

energia que sobra proveniente da ampliação/repotencialização poderá ser 
leiloada ou vendida em mercado livre. 

Justificativa 
 
O fato de não ser possível a repotencialização/ampliação, de empreendimentos 
leiloados, limita o aproveitamento ótimo do rio que pode ser explorado 
posteriormente. 
Deixando assim que empreendimentos existentes gerem ainda mais com custo 
baixo, por já possuir estruturas existentes. 

42. 
Construnivel 

Energias 
Renovaveis 

Ltda 

Portaria MME  
102/2016 

Solicitamos a retirada da averbação do respectivo instrumento contratual para a fase de 
cadastramento. 
 
Justificativa 
 
Justifica-se, por se tratar de um documento que é feito juntamente com a fase de obras. E no caso 
de contrato de promessa de compra e venda, os cartórios de registro de imóveis se recusam em 
fazer esse tipo de averbação. 
 
Outro questionamento, é que só é requerido o item “Direito de Usar ou Dispor do Local da CGH”, é 
somente requerido para CGH e não para outras fontes ou até mesmo para a PCH. Sabendo que a 
DUP também tem riscos e pode ser fator que atrapalhe no andamento da conclusão do respectivo 
aproveitamento. 
 
Essa averbação poderá ser solicitada antes da entrada em operação, porém após a obra estar 
concluída e não em fase de licenciamento. 
 

Não Aceita 

Trata-se de alteração relacionada às 
diretrizes do leilão, cuja competência 
é do MME. 

43. 
Construnivel 

Energias 
Renovaveis 

Ltda 
Edital 

A audiência pública 026 – LER 2016, não é presencial, solicitamos que a audiência seja presencial 
 
Justificativa 
 
Justificamos a solicitação da audiência seja presencial para que possamos expor os pontos positivos 
dos procedimentos e sugerir alterações benéficas a todos. 

Não aceita 

A forma escolhida para submeter ao 
escrutínio da sociedade o edital do 
1º LER/2016 está adequada, pois 
não se vislumbra ganho substancial 
nesse processo em se ter audiência 
presencial. 
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Fls. 23 da Nota Técnica nº 27/2016-SEL, de 15/8/2016 
 

 

# Entidade Documento 
questionado Proposta 

ANEEL 
Aproveitamento Observação/Justificativa 

44. Hy Brazil 
Energia S.A. CER – PCH e CGH 

corrigir o item 4.5.1. da minuta do CER das PCHs/CGHs, pois atualmente está se referindo a 
questões que envolvem a fonte solar. 

Aceita 
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