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I • DO OBJETIVO

Em 18 de abril de 2019.

Processo: 48500 000027/2019-14

Assunto: Análise das contribuições da
Audiência Pública nO 7/2019, que subsidia a
aprovação do Edital e Anexos do Leilão nO
01/2019.ANEEL • Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas", de 2019 -, o
qual se destina á aquisição de energia e potência
elétrica de agente vendedor, por meio de
soluções de suprimento de quaisquer fontes,
com inicio de suprimento em 28 de junho de
2021.

1. Analisar as contribuições recebidas durante a Audiência Pública (AP) nO7/2019. ANEEL,
instituída com a finalidade de colher subsidias para a aprovação do Edital e Anexos do Leilão nO01/2019-
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas', de 2019 -, o qual se destina à aquisição
de energia e potência elétrica de agente vendedor, por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes,
com inicio de suprimento em 28 de junho de 2021.

11. DOS FATOS

2. Mediante a Portaria MME nO512, de 21 de dezembro de 2018, alterada pela Portaria MME
nO134, de 13 de fevereiro de2019, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as diretrizes gerais para a
realização, direta ou índiretamente pela ANEEL, do leilão para aquisição de energia e potência elétrica de
agente vendedor, disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento ao mercado
consumidor do Estado de Roraima, denominado Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2019. /V /?

, A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da
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3. Pela Portaria MME nO131, de 13 de fevereiro de 2019, o ONS foi incumbido de realizar, nos
sistemas isolados de Boa Vista e localidades conectadas, a previsão de carga, a programação da operação,
a coordenação da operação em tempo real, o despacho centralizado da geração e a avaliação da operação.

4. Na 6ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2019, a Diretoria da
ANEEL detenminou a abertura de Audiência Pública, entre 27 de fevereiro e 29 de março de 2019, visando
obter subsídios para aprimoramento da proposta de Edital e respectivos Anexos do Leilão nO01/2019. Em
decorrência dessa decisão, foi emitido o Aviso de Audiência Pública nO7/2019.

5. Por meio da Portaria MME nO145, de 27 de fevereiro de 2019, o MME estabeleceu as
Díretrizes da Sístemática a serem aplicadas no Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2019.

111. DA ANÁLISE

111.1Principais diretrizes do MME

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

a) será realizado no dia 31 de maio de 2018, com participação de quaisquer fontes;

b) será utilizado como critério de classificação a capacidade remanescente de

escoamento no sístema de distribuição;

c) necessídade de submissão da solução de suprimento á Empresa de Pesquisa

Energética - EPE, para fins de cadastramento e habilitação técnica para participar do

certame;

d) as soluções de suprimento deverão ser enquadradas nos seguintes produtos, para fins

de participação no certame:

i) Produto Potência: solução de suprimento caracterízada pela capacidade de

modulação da carga, com flexibilidade para operação variável, cujo

compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência (MW), e a

respectiva energia associada (MWh) nos momentos em que for chamada a ~J
!j/

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da
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operar, sendo risco do agente a incerteza de despacho da solução de

suprimento;

ii) Produto Energia: solução de suprimento de fonte energética primária

exclusivamente renovável, cujo compromisso de entrega consiste na produção

anual de energia (MWh)

e) inicio de suprimento previsto para 28 de junho de 2021;

D serão negociados Contratos de Comercialização de Energia e Potência nos Sistemas

Isolados - CCESls diferenciados por tipo de produto e fonte primária de energia, com

prazo de vigência conforme disposto na tabela 1, a seguir:

Potência

Potência

Energia

Tabela 1 - Produtos a serem De

e PrimãriadéEnergia

Gás Natural ou renovável, ou
com osi ão delas

Quaisquer outras, desde que não seja
Gás Natural ou renovável

Renovável

15

7

15

g) possibilidade de declaração de inflexibilidade de geração anual, limitada a 50%, para

a solução de suprimento cadastrada no produto potência cuja fonte primária de energia

seja gás natural ou renovável;

h) possibilidade da solução de suprimento cadastrada no produto potência dispor de

capacidade instalada suplementar, desde que seja de fonte renovável, a qual não será

considerada para fins de verificação do compromisso de entrega de potência e nem na

classificação de lances com base na margem de escoamento da transmissão;

i) não será habilitada tecnicamente pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE a

solução de suprimento:

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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I. que não atender as diretrizes definidas na Portaria MME nO67, de 20181;

II. que não atender as instruções técnicas definidas pela EPE, disponibilizadas junto

ao site da empresa;

111. cujo barramento escolhido tenha capacidade de remanescente para escoamento

de geração inferior à potência nominal da usina.

111.2.Empreendimentos cadastrados para participação e habilitação técnica pela EPE

7. A Empresa de Pesquisa Energética - EPE registrou o cadastramento de 156 projetos de
solução de suprimento, sendo 79 para o produto potência, totalizando 4.761 MW de capacidade instalada,
e 77 para o produto energia, com 1.245 MW de potência.

8. Quanto às fontes dessas soluções de suprimento, verifica-se a presença de solar
fotovoltaica, eólica, gàs natural, óleo combustivel, óleo diesel, biomassa, biodiesel, biogàs, com participação
de projetos que contam com armazenamento de energia em baterias, assim como soluções hibridas, em
que hà mais de uma fonte energética.

9. As fichas de dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação
técnica, que antecede à realização do certame.

11.3Análise das contribuições apresentadas na Audiência Pública nO 7/2019

10. No curso da Audiência Pública n° 7/2019, foram recebidas sugestões de aprimoramento da
minuta de Edital e seus Anexos por parte de 18 agentes ou instituições, a saber: Abeeólica, Abrace, Absolar,
Apine, Atria Finance, Casa dos Ventos, CCEE, Enerplan, Eneva, Excelência Energética Consultoria, Florida
Clean Power, GM - Gestão em Engenharia, LACLCAM, Mercúrio Partners, Oncorp, Pss Investimentos e
Participações, Tenmo Norte Energia e Weg.

11. No total, foram encaminhadas 130 contribuições, das quais 49 referentes ao corpo do Edital
e 81 relativas a seus Anexos, principalmente relacionadas às minutas de CCESI (Anexo 11).

12. Entre as contribuições mais relevantes ao aprimoramento ao Edital, as quais se propõe
acolher, parcial ou totalmente, destacam-se as seguintes:

I Estabelece as ccndições para ccntratação de Solução de Suprimento, na modalidade de Leilão, para o atendimento aos ~
mercados ccnsumidores das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia
elétrica em Sistemas isolados .

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da
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(i) a inserção de requisito de habilitação para que a Vendedora comprove, diretamente ou por

meio de sua controladora, subsidiária ou subcontratada, experiência anterior, no Brasil ou

exterior, na implantação de central geradora similar, tal como ocorre nos leilões de energia

nova;

(ii) a inclusão, como anexos do Edital, de fonmulários de requerimento para enquadramento no

REJOI e como projeto prioritário, a serem remetidos posteriormente ao Ministério de Minas e

Energia - MME decorrido o processo de habilitação das Vendedoras;

(iii) a ampliação do prazo de apresentação do licenciamento ambiental da Solução de

Suprimento, que passaria de 90 dias para 180 dias após a outorga de autorização do(s)

empreendimento(s), tendo presente diretriz específica constante da Portaria MME nO512/2018

e considerando a data de inicio de suprimento fixada para 28 de junho de 2021;

(iv) a especificação, no Edital, do compartilhamento de ganhos devidos á redução de custos

de operação em caso de inserção de equipamento de geração de fonte renovável,

exclusivamente para solução de suprimento no produto potência, em momento posterior á

celebração do contrato de comercialização, na proporção de 70% para a Vendedora e 30%

para a Compradora, confonme praticado em outros leilões de geração para atendimento a

sistemas isolados.

13. Quanto ás demais sugestões encaminhadas na Audiência Pública sobre o corpo do Edital,
registra-se que se referem basicamente a adequações textuais ou alterações tópicas.

11.4Contratos de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados - CCESI

14. No tocante ás minutas de CCESI, foram apresentadas diversas contribuições relativas ao
Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas - uma das cinco
modalidades de garantias do contrato de comercialização -, especialmente quanto á cobertura de 100% do
documento de cobrança mensal.

15. Inicialmente, cabe ressaltar que a CCC cobre a diferença entre o custo total de geração de
energia consumida em determinado sistema isolado e o custo médio da energia comercializada no ACR do
Sistema Interligado Nacional, nos termos da Lei nO12.111/2009. Em face dessa regra legal de cobertura t
pela CCC, o custeio da compra de energia nos sistemas isolados é necessariamente repartido em duas
parcelas, sendo uma delas via tarifa dos consumidores finais (20% em média) e a outra por meio da CCC

., ". ""' ••• """'w."" ~,",,." ""',"", """";"'~,. _«,••.••"••_o, •• ~
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(80% em média), razão por que não há como acolher a sugestão de aumento do limite da modalidade de
Cessão de Créditos de CCC para 100% do valor do documento mensal de cobrança.

16. De todo o modo, tendo em vista que esse Contrato de Cessão de Créditos de CCC é o mais
importante dos instrumentos garantidores do CCESI, com a vantagem em relação ás outras modalidades
de que ele não acarreta custo de transação para as partes, sugere-se a inserção de dispositivo no contrato
estabelecendo que a aceitação pela compradora dessa modalidade é obrigatória caso a vendedora escolha
esse instrumento como uma das garantias do contrato, permanecendo ainda a necessidade de acordo entre
as partes para o ajustamento de outras formas de garantias.

17. Especificamente em relação ás minutas do CCESI para o Produto Potência, um ponto a se
destacar relaciona-se ao compromisso de entrega pela vendedora, que consiste na disponibilidade de
potência, em MW, e a respectiva energia associada, em MWh, caso necessária, conforme definição dada
pela Portaria da sistemática do Leilã02.

18. Por essa sistemática, o tenno "Disponibilidade de Potência" possui a seguinte definição:

DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA: potência de cada uma das SOLUÇÕES DE SUPRIMENTO habilitadas

no PRODUTO POTÊNCIA, expressa em Megawaff (MW) com três casas decimais, considerando as

indisponibilidades forçadas e programadas, o MONTANTE DE CONSUMO INTERNO E PERDAS e a fator de
capacidade máximo, nos termos da HABILITAÇÃO TÊCNICA realizada peia EPE, para o atendimento das

necessidades do SISTEMA RORAIMA;

19. Nesse sentido, para o produto potência, o compromisso de entrega já considera a
indisponibilidades forçada e programada, portanto, a cada hora é franqueado ao vendedor essas
indisponibilidades declaradas á EPE por ocasião da habilitação técnica.

20. Assim, sugere-se acrescer disposições no contrato para esclarecer que não será devido
ao vendedor, a cada ano de suprimento, período de manutenção programada que o isente da obrigação
de entrega, consequentemente na ocorrência de indisponibilidade da usina em montante que afete o
correspondente compromisso de entrega ensejará a aplicação das penalidades dispostas no contrato,
devendo o gerador considerar essas premissas em seu lance no Leilão.

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL

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

a} Lei nO8.666, de 1993; ti
b} Lei nO8.987, de 1995; f6
c} Lei nO 9.427, de 1996; 4lv

2 Portaria MME n' 145, de 27 de fevereiro de 2019 .

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

Número: 48577.000523/2019-00



-.~~=
E=I ANEEL ~~~.
AGtNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELtTR1CA

- _.- - ~.
-~,.->- ...:::~....,-. .,..,~._~ ,,~'::::;' .~ .•.•~

""'--. -.... ..•••.. :;".. -."
""- -

d) Lei n° 10.848, de 1998;

e) Portaria MME n ° 67, de 2018

D Portaria MME nO512, de 2018;

g) Portaria MME n° 145, de 2019,

V. DA CONCLUSÃO

22. A análise das contribuições enviadas no decorrer da AP nO7/2019, relativas ao texto do
Edital e Anexos, está consolidada no Relatório de Análise de Contribuições, o qual segue como anexo desta
Nota Técnica,

23. Em face do exposto, a minuta do Edital do Leilão nO01/2019, e seus Anexos, denominado
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas, de 2019, destinado à aquisição de energia
e potência elétrica de agente vendedor, por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes, com início
de suprimento em 28 de junho de 2021, encontra-se em condições de ser submetida à apreciação da
Diretoria da ANEEL.

VI . DA RECOMENDAÇÃO

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

~ Ih,(Ã1~;""
IG6,1( BARRÃ CAMINHA

Especialista em Regulação/SEL

\f:J (.=..Jrr~
\ E~~ARD S' FA U DE BARR O

Especialist~ ção - SEL

De acordo:

ç~
ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA

Gerente da Secretaria Executiva de Leilões

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agéncia,
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RAC – RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2019 

ANÁLISE REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA MINUTA DO EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS DO LEILÃO 
Nº 01/2019, DENOMINADO LEILÃO PARA SUPRIMENTO A BOA VISTA E LOCALIDADES CONECTADAS, DE 

2019, O QUAL SE DESTINA À AQUISIÇÃO DE ENERGIA E POTÊNCIA ELÉTRICA DE AGENTE VENDEDOR, POR 
MEIO DE SOLUÇÕES DE SUPRIMENTO DE QUAISQUER FONTES, COM INÍCIO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM 28 DE JUNHO DE 2021. 

Número: 48577.000523/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 
 
 
 

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

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2019 

 

# Entidade Documento questionado Proposta 
ANEEL 

Aproveitamento Observação/Justificativa 

1. 
GM – Gestão 

em 
Engenharia 

EDITAL 

 
TEXTO PROPOSTO AO EDITAL 
“11.9.2 Acervo técnico da empresa ou das empresas reunidas em 

consórcio, com um ou mais atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado ou com declaração da própria 

empresa referente a usina(s) de sua propriedade, que comprove 

que a PROPONENTE vencedora executou satisfatoriamente 

serviço de instalação e operação de central(is) geradora(s) de 

tecnologia similar à solução de suprimento habilitada pela EPE.”; 

11.9.2 - Comprovação, pela VENDEDORA, que negociar energia 
no LEILÃO, diretamente ou por meio de sua(s) Controladora(s), 
Subsidiária ou SUBCONTRATADA, de experiência anterior, no 
Brasil ou no exterior, na implantação de central geradora similar 
com pelo menos 1/3 (um terço) da capacidade instalada de 
empreendimento vencedor do certame. 
 
JUSTIFICATIVA 

Considerando o Princípio da Ampla Competitividade, que norteia a realização de 

procedimentos licitatórios, bem como os Princípios da Eficiência e 

Razoabilidade, comprovados nos próprios Editais anteriores, publicados por esta 

douta Agência; 

  

Aproveitada  
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Considerando a intenção dessa Agência Reguladora, manifestada 
através da NOTA TÉCNICA Nº 01/2019/ASSEC - PROCESSO Nº 
48360.000123/2018-15, de adotar metodologia semelhante 
àquelas que foram adotadas, com êxito, nos Leilões de Energia 
Nova e de Energia Existente realizados em 2017 e 2018. 
 
Considerando que o Leilão Nº 003/2018 – A-6/2018 - ANEEL, apresenta em seu 

Edital regulatório os seguintes termos para igual situação: 

“11.9.3 - Comprovação, pela VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, 

exclusivamente para empreendimentos de geração com potência instalada 

superior a 300 MW, diretamente ou por meio de sua(s) Controladora(s), 

Subsidiária ou SUBCONTRATADA, de experiência anterior, no Brasil ou no 

exterior, na implantação de central geradora similar com pelo menos 1/3 (um 

terço) da capacidade instalada de empreendimento vencedor do certame”.(grifo 

nosso) 

Considerando o procedimento usual, adotado mundialmente, pelas empresas 

proprietárias dos empreendimentos, que contratam organizações altamente 

especializadas na prestação dos serviços de Epecistas e de Engenharia do 

Proprietário, para efetivamente darem o suporte técnico necessário ao 

empreendimento, exigido corretamente pela ANEEL; 

Apresentamos nosso pedido de modificação na redação do item 
11.9.2, quando da publicação oficial do Edital do Leilão nº 01/2019. 
 

2. 
Termo Norte 
Energia S.A. 

Edital  

TEXTO PROPOSTO AO EDITAL 
3.4-  “A(s) VENDEDORA(S)  deverá(ão) implantar e manter na(s) 
solução(ões) de suprimento vencedora(s)Sistema de Coleta de 
Dados Operacionais (SCD) e observar as demais condições 
estabelecidas na Resolução Normativa ANEEL nº 801/2017, no 
que couber em sua totalidade, inclusive nos procedimentos para 

Aproveitada 
parcialmente 

Será retirada esse 
item do edital e 
colocado no CCESI, 
devendo a 
vendedora observar 
a Resolução 
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planejamento, formação, processamento e gerenciamento da 
Conta de Consumo de Combustíveis.” 
 
JUSTIFICATIVA 

 

A Resolução Normativa deve ser cumprida, fazê-lo apenas na parte 
julgada oportuna, dota de insegurança jurídica e eleva o risco do 
negócio, implicando em elevação de preços, contrariando a 
modicidade tarifária. 

Normativa Nº 
801/2017. 

 

3. 
Termo Norte 
Energia S.A. 

Edital  

TEXTO PROPOSTO AO EDITAL 
11.9.3.1.4 – Para solução de suprimento de fonte Termelétrica  
(...) 
“Comprovação de celebração de instrumento contratual de 
fornecimento do combustível, caso o combustível seja diferente do 
ora utilizado no atendimento a Roraima”. 
 
JUSTIFICATIVA 

Para o Combustível hoje utilizado em Roraima, há toda uma 
logística de transporte, armazenagem, planejamento de produção, 
cadeia tributária, ressarcimento via CCC, fluxo de caixa, dentre 
outros fatores, os quais foram regulados pela ANEEL e estão em 
pleno funcionamento. Alterar essa sistemática implicará em maior 
risco e isso refletirá no preço, prejudicando novamente a 
modicidade tarifária. 

Não aproveitada 

A proposta cria 
condições de 
participação distintas 
entre um agente que 
não opera e outro 
que já atua na 
região.   

4. 
LACLCAM – 
MA Eng. E 

Serviços Ltda. 

 
Penalidade por falta de 
combustível apuração nos 
termos da Resolução n 

 A disponibilidade ou falta de combustível na operação da UTE 
deve ser feito por monitoramento da disponibilidade e estoque de 
combustível via SAGE-ONS (ou equivalente do COD regional).  
 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP. Os 
procedimentos e 
detalhes técnicos 
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583/2013 art 6º - Declaração do 
interessado 

 

JUSTIFICATIVA 

 Há muito conflito de interesses na autodeclaração, em função 
de valores envolvidos.  
Deve ser utilizado metodologia impessoal de caracterização da 
falha.  

  

para a operação do 
sistema Boa Vista 
ainda se encontram 
em desenvolvimento 
pelo ONS. 

5. 
LACLCAM – 
MA Eng. E 

Serviços Ltda. 
Não definido 

Limites de INÉRCIA do Grupo Gerador habilitado no projeto. Já existe 

precedentes relacionados ao tema  

 
JUSTIFICATIVA 

  
Os limites estabelecidos pelo ONS na NT de limites e escoamento tem 

elevado potencial de discussão. O interessado deve apresentar os 

cálculos de Inércia com base em dados disponíveis no DATASHEET 

do equipamento (motor-acoplamento) e gerador com a cópia do 

DATASHEET disponível no site do fabricante. Caso o fabricante não 

tenha disponível publicamente a informação precisa ser laudo de 

terceiro certificado. 
 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP, uma vez que tal 
característica, assim 
como outras, faz 
parte do processo de 
habilitação técnica 
realizada pela EPE. 

6. 
LACLCAM – 
MA Eng. E 

Serviços Ltda. 
Não definido 

Precisa ser declarado benefício de ICMS no Suprimento, para que 

medidas a posterior do Certame não venham caracteriza vícios.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Precisa ser declarado benefício de ICMS no Suprimento, para que 

medidas a posterior do Certame não venham caracteriza vícios.  

Não aproveitada 

Não foi apresentada 
proposta para o 
aprimoramento do 
Edital e Anexos. 

Não compreendida a 
aplicabilidade da 
ideia no Edital. 

7. 
LACLCAM – 
MA Eng. E 

Serviços Ltda. 
Não definido 

Deve ser colocada salvaguarda que permita refutar ofertas inviáveis  

 
JUSTIFICATIVA 

 

Não aproveitada 

Não foi apresentada 
proposta para o 
aprimoramento do 
Edital e Anexos. 
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Tratando-se de sistema isolado projetos inviáveis que venham a requerer 

reequilíbrio a posterior por interesse maior dever ser bloqueados na 

origem  

 

8. 
LACLCAM – 
MA Eng. E 

Serviços Ltda. 
Não definido 

A presença do fator ALFA na formula de Pref (reduzindo o valor do 

Ccomb no custo efetivo de produção), desloca este valor no valor futuro 

efetivo do suprimento, que deve ser adequadamente mensurado pós 

certame.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Efetiva transparência nos preços de referencia x custo efetivo futuro 

devem ser publicados para adequada transparência do processo de 

licitação e credibilidade.  

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP, uma vez que a 
definição desse fator 
foi estabelecida na 
Portaria MME nº 
145/2019. 

9. CCEE Edital   

Acrescentar 

 

10.8 O reembolso da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) ao 

beneficiário decorrerá, após o leilão, do preço da contratação de energia 

e potência associada, conforme o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 

12.111/2009 e nos moldes da Resolução Normativa nº 801/2017 da 

ANEEL, observados os requisitos para fins de reembolso e a 

disponibilidade de recursos na conta. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A CCEE propõe evidenciar no edital que o combustível utilizado na 
geração passe a ser integralmente custeado pelo vencedor do 
leilão, de modo que eventual reembolso de CCC seja feito com 
base no contrato fechado e não mais pelo preço de combustível, 
evitando assim, eventuais questionamentos em relação a 
realização de reembolso pelo combustível. 

Aproveitada 

Será colocado no 
CCESI, por ser o 
instrumento mais 
adequado a conter 
disposição nesse 
sentido. 
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10. CCEE Edital 

Não foi apresentada uma proposta, somente uma ressalva. 

 

NOTA: Em consonância com o previsto no Art. 10 da REN 801/2017 

ressaltamos que é necessária a disponibilização dos contratos firmados, 

em decorrência do certame, para fins de registro e controle dos 

reembolsos da CCC. 
Não aproveitada 

Não foi apresentada 
proposta para o 
aprimoramento do 
Edital e Anexos. 

De toda forma, será 
colocado no CCESI 
que o vendedor 
deverá observar as 
condições da Ren. 
801/2017. 

11. 
Florida Clean 

Power de 
Roraima 

Edital 

11.9.2 Acervo técnico da empresa ou das empresas reunidas em 
consórcio, ou do Responsável Técnico formalmente contratado 
e/ou registrado no quadro de funcionários da PROPONETE, com 
um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado ou com declaração da própria empresa referente 
a usina(s) de sua propriedade, que comprove que a 
PROPONENTE vencedora executou satisfatoriamente serviço de 
instalação e operação de central(is) geradora(s) de tecnologia 
similar à solução de suprimento habilitada pela EPE. 
 
JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu art. 37, 
XXI (BRASIL, 1988), que somente poderão ser exigidas qualificações técnica e 
econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão, toda e 
qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além de 
justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da 
legalidade. Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de 
modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à competitividade. 
O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) estabelece um rol taxativo referente à 
documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica. Desse 
modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir 
na vedação legal do art. 3º da lei em comento. O dispositivo legal determina que: 

Aproveitada 
parcialmente 

A redação do item 
será alterada para 
contemplar a 
possibilidade de se 
comprovar a 
expertise na 
implantação do 
empreendimento por 
empresas 
controladoras e 
controladas, o que 
atende em parte os 
anseios dessa 
proposta de não 
restringir a 
competição no 
certame. 
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§ 1o   A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos. 

 

12. 
Florida Clean 

Power de 
Roraima 

Edital 

Não foi apresentada proposta específica para alterar o edital. 
 
Informar que uma Usina  Térmica a base de biomassa, com ciclo 
Hankine, com potência unitária por conjunto de turbina e caldeira 
de 2MW bruto cada um,  proporcionará uma geração de 4MW 
bruto, isso se deve a necessidade de manutenção programado nas 
fornalhas das caldeiras de biomassa, e que conforme projeto a UTE 
também terá um gerador standby de 2MW, que só será acionado 
durante as horas de manutenção de cada conjunto individualmente, 
o que deixaria a inflexibilidade do usina em 0%, dando total 
eficiência e confiabilidade ao sistema, sem nenhuma variação do 
custo do MW/h. 
O entendimento técnico por parte da Flórida Clean Power é que a 
NT n. 073/2017-rev2/ONS NT 0143/2017, conjunta entre EPE e 
ONS, item 05, letra "b" não se aplica a usina com combustível a 
base de biomassa, apenas para usinas a base de combustíveis 
fósseis ou não renováveis, e que consideramos que a "Unidade 
Geradora a UTE - Florida Clena Power" terá 4MW de capacidade 
instalada de geração bruta. 
 
JUSTIFICATIVA 

Não aproveitada 

Fora do escopo 
dessa AP, por se 
tratar dos requisitos 
técnicos a serem 
observados no 
âmbito da habilitação 
técnica, de 
responsabilidade da 
EPE. 
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A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem 
atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, 
consoante se depreende da leitura de seu art. 3º (BRASIL, 1993): 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 
artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

13. Abeeólica Edital 

Acrescentar 
 
19.1 Constituem Anexos, e parte integrante, deste Edital, os 
seguintes documentos: 
(...) 
Anexo XI – Requerimento de enquadramento ao Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI. 
Anexo XII – Requerimento de projeto como prioritário. 
JUSTIFICATIVA 
 
Sugerimos que sejam adicionados dois novos aos anexos ao 
Edital, referente ao REIDI e projeto como prioritário, considerando 

Aproveitada 
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a previsão já existente em outros leilões de contratação de energia 
elétrica proveniente de novos empreendimentos, que tem a 
aprovação dos itens solicitados em instrumento único, a outorga. 
A medida visa facilitar e agilizar os processos internos da ANEEL e 
MME, além de evitar gastos desnecessários com recursos dos 
empreendedores no envio de informações duplicadas. 
 

14. 
WEG 

Equipamentos 
Elétricos 

Edital 

Acrescentar 
 
3.8. No caso de empreendimentos de geração de fonte eólica, além 

das condições para Cadastramento e Habilitação Técnica 

estabelecidas na Portaria MME nº 512/2018, os VENDEDORES 

deverão atender aos seguintes requisitos:  

 

3.8.1. Apresentação, no ato do cadastramento, de 

declaração do VENDEDOR de que os aerogeradores a 

serem instalados são máquinas novas, sem nenhuma 

utilização anterior, seja para fins de teste de protótipo ou 

para produção comercial;  

 

3.8.2. No caso de importação de aerogeradores, estes 

deverão ter potência nominal igual ou superior a 5.500 kW 

(cinco mil e quinhentos quilowatts);  

 

3.8.3 O não cumprimento do disposto no item 3.8.1 e 3.8.2 

implica a desclassificação dos VENDEDORES e a 

resolução dos CCESIs que tenham sido assinados em 

decorrência deste LEILÃO.  

 

JUSTIFICATIVA 
 

Não aproveitada 

Colocar esses 
requisitos no edital 
afetaria a habilitação 
técnica realizada 
pela EPE pois  os 
empreendedores 
não detinham o 
conhecimento dessa 
condição no ato de 
cadastramento do 
projeto. 
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O clausulado proposto está contido em todos os Editais de leilões 

de energia do SIN. Uma vez que é sabido que os leilões de energia 

no SIN são um caso de sucesso, acredita-se que a supressão do 

clausulado proposto ao lado possa minar o sucesso do primeiro 

leilão em sistema isolado, uma vez que:  

(a) Permitir o uso de equipamentos usados adiciona um fator de 

incerteza na capacidade de tais equipamentos desempenharem 

conforme especificação apresentada em cadastramento;  

 

(b) Priorizar o uso de equipamentos feitos nacionalmente aumenta 

a segurança no fornecimento de peças, partes e componentes 

cruciais para boa e contínua operação dos equipamentos.  

 

O Estado de Roraima vem sendo assolado pelo corte de 

suprimento, por este motivo o Edital deve preconizar o uso de 

soluções que confiram segurança e estabilidade no suprimento de 

energia. Mais que uma questão técnica, trata-se de uma questão de 

cidadania aos habitantes deste Estado.  

15. Apine  Edital 

4.2.4.1 Será realizada, para as PROPONENTES, 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 
 
Busca-se garantir que a integralidade dos dados seja fictícia, incluindo 

eventual barramento candidato ou potência nominal das Soluções de 

Suprimento participantes da Simulação do LEILÃO, a fim de não 

ensejar antecipação dos dados atinentes aos proponentes habilitados 

tecnicamente pela EPE, resguardando a competitividade do certame. 

Para fins ilustrativos, em simulações dos certames passados, já foi 

replicada a Unidade Federativa (UF) real do proponente na Simulação. 

No caso específico de Roraima, tal replicação de UF não encontraria 

Não aproveitada 

A redação original já 
estabelece que os 
dados serão fictícios, 
a inserção da palavra 
integralmente torna-
se desnecessária. 
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prejuízo, por se tratar de Sistema Isolado, mas qualquer outra replicação 

de dado ao agente real (por exemplo, potência nominal, na disputa pela 

margem de escoamento) poderia induzir a comportamentos 

anticompetitivos pré-leilão. 

16. Apine  Edital 

 
11.9.3.2 A entrada em operação comercial das soluções de 
suprimento após os prazos definidos em ato de outorga sujeitará 
as PROPONENTES vencedoras do LEILÃO às penalidades 
previstas na Resolução Normativa nº 63/2004, sem prejuízo do 
disposto no respectivo CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
As penalidades previstas no art. 14 da Resolução Normativa nº 63/2004 

não se mostram adequadas para empreendimentos oriundos de Sistemas 

Isolados, uma vez que está prevista a adoção de percentuais sobre o 

valor de faturamento, entendido como “receitas oriundas da venda de 

energia elétrica e prestação de serviços, deduzidos o ICMS e o ISS”, 

sem que esteja prevista a relação do faturamento do PRODUTO 

POTÊNCIA. Ademais, o “Valor Estimado da Energia Produzida – 

VEEP”, válido para Produtores Independentes de Energia (PIE), 

considera o Preço Médio da Energia (PME) no submercado onde se 

situe a unidade de geração da infratora, correspondente aos últimos 12 

meses anteriores à lavratura do auto de infração. Por se tratar de Sistema 

Isolado, não valeria o conceito de submercado do SIN, não ocorrendo 

PLD para valoração. Destaca-se que o item 16.1 já prevê a adoção de 

penalidades pela ANEEL ao agente por descumprimento na outorga de 

Autorização. 

Aproveitada 
Parcialmente 

O edital será alterado 
para retirar menção 
explícita a Res. 
Normativa nº 
63/2004. 

 

17. Apine  Edital 

 
13.6.3 Atrasar em mais de 90 (noventa) dias quaisquer dos marcos 
de implantação do empreendimento referidos no item 13.7, 
constantes do cronograma estabelecido na outorga de Autorização, 

Não aproveitada 

O prazo de 60 dias 
de atraso possui 
como referência os 
editais de geração no 
sistema interligado. 
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conforme Habilitação Técnica da EPE, ressalvado o disposto no 
item 11.9.3.3.1 deste Edital. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Adotar redação semelhante à do Leilão nº 02/2016 (Sistemas Isolados), 

que contava com prazos de implantação para início de suprimento ainda 

mais exíguos que no presente Leilão. Para título ilustrativo, no caso da 

UTE Coari, conforme Resolução Autorizativa nº 6.530/2017, a previsão 

de operação da última unidade geradora (UG3) ocorreria em pouco mais 

de 1 ano após a emissão da outorga pela ANEEL. Sugere-se, ainda, 

esclarecer na minuta que a execução da Garantia de Fiel Cumprimento 

dar-se-á na hipótese de atraso em mais de 90 dias, mas resguardados os 

casos dispostos no item 11.9.3.3.1 do Edital (caso fortuito ou de força 

maior).  

Além disso, como o 
início de suprimento 
está próximo, é 
razoável prazo 
menor para a 
caracterização de 
atraso, para fins de 
aplicação de 
penalidade. 

18. Apine  Edital 

Acrescentar 
 
16.5 No caso de atraso na assinatura dos CCESI e das garantias 
financeiras pela COMPRADORA que comprometam o 
cumprimento dos marcos de implantação previstos na outorga de 
Autorização pela VENDEDORA, a COMPRADORA estará sujeita 
às penalidades previstas pela Resolução Normativa nº 63/2004. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Busca-se, com a sugestão, prevenir a replicação em Roraima de casos 

como aqueles ocorridos no processo administrativo ANEEL nº 

48500.005792/2018-31, em que houve alteração dos cronogramas de 

implantação de empreendimentos de Sistema Isolado em 199 dias por 

questões administrativas da compradora, que atrasou a assinatura do 

CCESI e do CCG. O evento ficou reconhecido como “excludente de 

responsabilidade das geradoras”. Considerando a criticidade do início 

Não aproveitada 

A compradora já está 
sujeita a Res. 
63/2004, por força do 
contrato de 
concessão 
celebrado com o 
Poder Concedente. 
Portanto, colocar no 
edital dispositivo 
nesse sentido seria 
redundante.  
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de suprimento de Roraima em 2021, tal menção explícita busca coibir 

eventual dilação de prazo de assinatura pela COMPRADORA. 

19. Apine  Edital 

Acrescentar 
 
19 – ANEXOS 
19.1 Constituem Anexos, e parte integrante, deste Edital, os 
seguintes documentos: 
(...) 
Anexo XI – Requerimento de enquadramento ao Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI;  
Anexo XII - Requerimento de projeto como prioritário; 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Edital da ANEEL deverá prever, assim como nos novos Leilões 
de contratação de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração de energia elétrica, o (i) 
enquadramento ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI; e (ii) aprovação de 
projeto como prioritário, juntamente com a emissão do ato de 
outorga, objetivando facilitar e agilizar os processos internos da 
ANEEL e MME, além de evitar gastos desnecessários com 
recursos dos empreendedores no envio de documentação 
duplicada. 

Aproveitada 

 

20. Apine  CCESI – Gás Natural 

4.6 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, 
novos TRIBUTOS, encargos setoriais, ou contribuições parafiscais 
e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as 
alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de forma a 
aumentar ou diminuir o ônus das PARTES, com repercussão no 

Aproveitada 
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equilíbrio contratual, a RECEITA DE VENDA poderá ser adequada, 
de modo a refletir tais alterações, para mais ou para menos, e 
entrará em vigor após homologação pela ANEEL, retroativamente 
à data de produção de seus efeitos. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Solicita-se a adoção da redação vigente no Leilão de Energia Nova 
A-6/2018, por refletir melhor as hipóteses previstas para garantir 
equilíbrio contratual, de modo não imputar aumento ou diminuição 
de ônus entre as Partes. 

21. Apine  CCESI – Gás Natural 

4.8 As PARTES concordam que, caso o sistema elétrico do 

COMPRADOR vier a ser interligado ao Sistema Interligado 

Nacional/SIN, a eventual alteração ou incidência de TRIBUTO(S), 

encargo(s) setorial(is), ou contribuições parafiscais e outros encargos 

legais para o VENDEDOR, bem como quaisquer outras despesas que 

sejam incorridas pelo VENDEDOR em decorrência dessa interligação, 

ensejará a revisão da RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 7ª, 

desde que aprovada pela ANEEL. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Novamente, sugere-se a adoção das hipóteses previstas no Leilão 
de Energia Nova A-6/2018, que não restringe tributos e encargos 
adstritos ao Setor Elétrico. Vale destacar que, ao solicitar a licença 
ambiental referente à solução de suprimento que utilize gás natural 
como fonte primária em até 90 dias após a emissão da outorga de 
autorização (item 3.3.1 do Edital), a ANEEL reconhece que a 
“cadeia de suprimento de combustível” é parte integrante da 
solução de suprimento. 

Aproveitada 
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22. Apine  CCESI – Gás Natural 

9.1 (...) 

Penalidade atraso =  

Onde: 

l = mês em que houve atraso na entrada em operação comercial da 

USINA; 

m = último mês em que houve atraso na entrada em operação comercial 

da USINA; 

Penalidade atraso = Penalidade por atraso na entrada em operação 

comercial, expressa em Reais (R$); 

nº de dias de atraso l: Número de dias de atraso da USINA, do mês “l”; 

nº de dias do mês l: Número de dias no mês “l”; e, 

PRFl = Parcela da RECEITA FIXA, expressa em R$, referente ao mês 

“l”. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A proposta de nova penalidade reflete que ainda será imputado ao 
VENDEDOR que atrasar a entrada em operação comercial da 
USINA o valor correspondente à parcela mensal da RECEITA FIXA 
correspondente ao atraso, apurada uma única vez no mês em que 
se encerrar totalmente a condição de atraso. Ocorre que, na 
proposta, no mês “m-1 de atraso”, haveria a aplicação de 
penalidade referente à parcela da RECEITA FIXA “m-1”, e não “m”. 
Dessa forma, a apuração final da penalidade equivaleria à 
somatória das parcelas referentes à RECEITA FIXA de cada mês 
correspondente ao atraso (l), como forma de melhor representar a 
proporcionalidade da medida (valor da penalidade acompanharia 
os respectivos meses de atraso). 

Aproveitada 

 

23. Apine  CCESI – Gás Natural 

9.4 No caso de desatendimento pelo VENDEDOR, no todo ou em parte, 

da POTÊNCIA CONTRATADA mensal, devido à indisponibilidade 

total ou parcial da USINA, por qualquer período de tempo, o 

VENDEDOR deverá pagar ao COMPRADOR, a título de 

ressarcimento, o equivalente à parcela RFdemais de que trata a equação 

Não aproveitada 

Por se tratar de 
atendimento a sistema 
isolado, em que a 
indisponibilidade de 
usina(s) pode(m) levar a 
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a seguir, que deverá ser descontada da RECEITA DE VENDA a partir 

do subsequente DOCUMENTO DE COBRANÇA do VENDEDOR ao 

COMPRADOR, até que o valor seja inteiramente quitado, conforme 

equação seguinte:  

Ressarcimento =   [0;(DISPPDi,h – ENERGERi,h)] x 

 

Onde: 

Max = Maior valor de um conjunto de valores; 

RFdemais i,m: RECEITA FIXA vinculada aos demais itens da USINA 

“i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

DISPmax,i: DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA da 

USINA “i”, em MW, conforme definido na equação da subcláusula 6.2; 

DISPPDi,h: DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA da USINA “i”, em 

MWh, requerida pelo ONS, na hora; 

ENERGERi,h: ENERGIA GERADA da USINA “i”, em MWh, na hora; 

h: Unidade horária, que representa a duração da indisponibilidade; 

nºhmês: Quantidade de horas do mês “m”. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Entendemos que seria um caso de ressarcimento do VENDEDOR 
para com a COMPRADORA, a exemplo da Cláusula 14ª dos 
CCEARs (ex.: A-5/2008), não se tratando de penalidade. Naqueles 
casos, por analogia, o ressarcimento mensal devido pelo 
VENDEDOR em razão de INDISPONIBILIDADE superior à prevista 
seria o ressarcimento pela “energia não suprida”. De mesma forma, 
as últimas minutas dos CCEARs (ex.: A-6/2018) dispõem de 
mecanismo de ressarcimento semelhante (subcláusulas 4.7.5 e 
4.8.5). No presente caso, o VENDEDOR receberia RECEITA FIXA 
da COMPRADORA justamente para permanecer sempre 
disponível no montante de POTÊNCIA CONTRATADA, a fim de 
conseguir “atender a demanda contratada a cada instante, ao longo 

corte de carga, 
diferentemente do que 
ocorreria no sistema 
interligado, o fator 1,15 
tem o propósito de 
incentivar o gerador a 
manter a usina todo o 
tempo disponível, sob 
pena de incorrer em 
penalidade.  
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de todo o prazo contratual e de maneira confiável”, conforme EPE-
DEE-RE-086/2018-r1. Portanto, caso a ENERGIA GERADA fosse 
inferior à energia requerida pelo ONS, o VENDEDOR teria 
registrado uma indisponibilidade de potência, de forma que caberia 
ressarcimento, e não penalidade, pelo não atingimento de tal 
índice. Dessa forma, sugerimos a exclusão do multiplicador “1,15”, 
de forma que a COMPRADORA seja ressarcida pela registrada 
indisponibilidade de potência, sendo que o valor do ressarcimento 
guardará relação com a RECEITA FIXA (valor atrelado à própria 
DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA). 

24. Apine  CCESI – Gás Natural 

14.1 A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do 

CONTRATO por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 13ª, ficará 

obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 

penalidade de multa por resolução, limitada a dois anos de faturamento, 

calculada de acordo com a equação algébrica abaixo:  

Multa = 2 .  

Onde: 

RF = valor da RECEITA FIXA vigente na data de resolução, 
expresso em R$/ano, nos termos da Cláusula 7ª. 
 
JUSTIFICATIVA 
Diferentemente de um leilão de contratação de energia (ex: Leilões 
de Energia Nova), a contratação no presente caso é de POTÊNCIA 
(MW). Isto é, a multa por resolução de contrato não encontraria os 
mesmos parâmetros de VECR e VEC previstos nas minutas de 
contratos anteriores, por não se tratar de contratação de energia. 
Nos últimos Leilões de Energia Nova, a ANEEL tem adotado o 
menor valor entre a razão VECR/VEC multiplicada por 30% da 
RECEITA FIXA ou 3 vezes a RECEITA FIXA, uma vez que uma 
recontratação em Leilão de Energia Nova ocorreria, no mínimo, em 
3 anos (A-3). Destacamos que, na Portaria MME nº 512/2018, 

Aproveitada 
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alterada pela Portaria MME nº 134/2019, da realização do leilão até 
o início de suprimento serão cerca de 25 meses (31/05/19 a 
28/06/21). Portanto, sugere-se a adoção de uma multa 
correspondente a 2 (dois) anos de faturamento (RECEITA FIXA), o 
que equivaleria ao tempo de recontratação da USINA por Leilão de 
Sistema Isolado em caso de resolução. Independentemente de a 
Solução de Suprimento ter ou não inflexibilidade, a Receita Fixa é 
elemento comum a todas elas, por remunerar a DISPONIBILIDADE 
DE POTÊNCIA contratada do VENDEDOR. 

25. Enerplan CCESI - todas 

9.2 As GARANTIAS FINANCEIRAS devem cobrir integralmente as 
obrigações de pagamento mensal do DOCUMENTO DE 
COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR, durante todo o período de 
vigência contratual, devendo ser prestadas da seguinte forma 
mediante uma ou mais das seguintes modalidades: 
 
(i) Contrato de Constituição de Garantia via Vinculação de Receitas 
– CCG, conforme modelo constante do Anexo III deste CCESI;  

ii. (ii) FIANÇA BANCÁRIA;  

iii. (iii) CESSÃO DE CDB, conforme modelo constante do Apêndice IV 

deste CCESI;  

(iv) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA;  

i. (v) Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e 

Vinculação de Receitas, em caráter pró-solvendo, com 

responsabilidade solidária do Cedente/COMPRADOR, conforme 

modelo constante do Apêndice V deste CCESI. 

Não aproveitada 

A CCC dá cobertura 
para a distribuidora 
referente à diferença 
entre o custo total de 
geração de energia, 
em relação a energia 
consumida em 
sistemas isolados, e 
o custo médio de 
energia 
comercializada no 
ACR do Sistema 
Interligado. Portanto, 
não é possível fixar 
somente a cessão de 
credito da CCC como 
única garantia 
financeira no CCESI.  
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ii.  

9.3 As PARTES deverão acordar um ou mais definir qual dos 
instrumentos jurídico-financeiros a que se refere a Subcláusula 9.2, 
observado que, no caso do item (v), O Contrato de Cessão de 
Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas não 
poderá exceder o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) 
do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal.  
 
9.4 No prazo de até 3 (três) dias corridos a contar da assinatura do 
CONTRATO, caso não seja possível às PARTES acordarem 
qualquer das GARANTIAS FINANCEIRAS a que se refere a 
Subcláusula 9.2, o COMPRADOR deverá oferecer garantias 
provisórias no valor correspondente, que vigorarão pelo prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias corridos, constituídas de uma ou 
mais das seguintes alternativas:  
(i) Caução em dinheiro;  
(ii) Cartas de Crédito emitidas por instituições com sede no país ou 
no exterior, devidamente aprovadas pelo VENDEDOR;  
(iii) Cessão Fiduciária de Créditos de Receita Tarifária aceita pelo 
VENDEDOR;  
(iv) Fiança do Acionista Controlador do COMPRADOR, 
devidamente aceito pelo VENDEDOR;  
(v) Procuração ao VENDEDOR para acessar conta(s) bancária(s) 
do COMPRADOR, em caso de inadimplemento, de modo a 
satisfazer os créditos do primeiro, atualizados e acrescidos dos 
encargos moratórios; 
(vi) Outra forma aceita pelo VENDEDOR. 
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9.5 No prazo de vigência das garantias provisórias previstas na 
Subcláusula 9.4, as PARTES ficarão obrigadas a acordar um ou 
mais dos instrumentos jurídico-financeiros indicados na 
Subcláusula 9.2. Não o fazendo, o CONTRATO será considerado 
resolvido, sem prejuízo dos direitos e obrigações dele decorrentes 
durante o período de sua vigência.  
  
9.6 O COMPRADOR poderá substituir, a qualquer momento, desde 
que em comum acordo com o VENDEDOR, as garantias 
concedidas, respeitadas as opções listadas na Subcláusula 9.2 e 
observado, se for o caso, o disposto na Subcláusula 9.3.  
  
9.7 Nos casos onde as GARANTIAS FINANCEIRAS acordadas 
entre as PARTES forem CCG, FIANÇA BANCÁRIA, CESSÃO DE 
CDB ou TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, ou a combinação dessas 
modalidades, o valor a ser colocado à disposição do VENDEDOR 
para realização do seu crédito, quando da ocorrência de 
inadimplência no pagamento de qualquer valor devido pelo 
COMPRADOR, deverá ser igual a 1,1 vezes o valor do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal, observada a forma de 
atualização monetária definida na Subcláusula 8.3. 
9.8 Em caso de FIANÇA BANCÁRIA, não serão aceitas aquelas 
emitidas por instituições financeiras que não estejam classificadas 
entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala 
de rating de longo prazo de uma das agências de classificação de 
risco Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poors.  
 
9.9 No caso de Títulos da Dívida Pública, estes deverão ser 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco 
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
9.10 Tratando-se de TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, somente 
serão aceitos: (i) Letras do Tesouro Nacional (LTN); (ii) Letras 
Financeiras do Tesouro (LFT); (iii) Notas do Tesouro Nacional – 
Série B (NTN-B) ou Série C (NTN-C).  
 
9.11 Para operacionalização da GARANTIA FINANCEIRA a que se 
refere o item (v) da Subcláusula 9.4, o COMPRADOR outorgará 
poderes ao VENDEDOR para determinar ao(s) Banco(s) onde o 
COMPRADOR seja titular de conta(s) corrente(s) a transferência 
automática para a conta corrente do VENDEDOR dos valores 
suficientes à liquidação do débito em atraso, com os efeitos 
decorrentes da mora. A transferência de que trata esta Subcláusula 
terá precedência sobre saques do COMPRADOR. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A cláusula 9.2 da Minuta do CCESI estabelece as condições e 
mecanismos associados às garantias financeiras a serem 
apresentadas pela COMPRADORA no CCESI, com opções que 
gerariam custos demasiados à distribuidora, sem a possiblidade de 
repasse, tornando, portanto, difíceis de serem realizadas.  
A sugestão de se limitar a constituição de GARANTIAS 
FINANCEIRAS da COMPRADORA ao CCC objetiva a dar mais 
celeridade e objetividade na decisão. 

26. Oncorp CCESI 
6.2 Para todo o período de comercialização, o compromisso de 
entrega máximo do vendedor será dado pela DISPONIBILIDADE 
DE POTÊNCIA, em MW, cujo valor será dado por: 

Aproveitada 
Parcialmente 

Registre-se que, 
conforme disposto 
na Sistemática, a 
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DISPMAX = POTINS x FCMAX  x TEIF – CONINT - PERTEC 

 
Onde:  
 
DISPMAX = DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA, em MW;  
 
POTINS = POTÊNCIA INSTALADA da USINA, em MW;  
 
FCMAX = Fator de Capacidade Máxima, conforme valor declarado 
pelo VENDEDOR;  
 
TEIF = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada, conforme 
valor declarado pelo VENDEDOR na Habilitação Técnica na EPE.  
 
CONINT = Consumo Interno de energia elétrica da USINA, em MW, 
declarado na Habilitação Técnica da EPE;  
 
PERTEC = Perdas Técnicas até o Ponto de Conexão, em MW, 
declarada na Habilitação Técnica da EPE. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
A Subcláusula 6.2 da minuta de CCESI prevê que o compromisso 
de entrega máximo do vendedor será dado pela 
DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA, em MW para todo período de 
comercialização (horário). De acordo com a fórmula da referida 
cláusula, a DISPONIBILIDADE MÁXIMA corresponderia ao produto 
entre a potência instalada e o FCmax subtraído do consumo interno 

Disponibilidade de 
Potência leva em 
consideração, 
também, o IP. 
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e perdas técnicas até a conexão (conforme declarado à EPE), de 
acordo com a seguinte fórmula: 
 

DISPMAX = POTINS x FCMAX  x TEIF – CONINT - PERTEC 
 

 
Em nosso entendimento, a fórmula acima omitiu o acrônimo 
referente à indisponibilidade forçada (TEIF), declarada pelo 
vendedor à EPE, que também deve ser considerada na apuração 
da obrigação de entrega de energia em determinado período de 
comercialização, conforme disposto na mesma Cláusula, conforme 
definição dos acrônimos abaixo da fórmula. Além disso, a 
Subcláusula 6.2.1 dispõe que a apuração da DISPONIBILIDAE DE 
POTÊNCIA será feita em base horária para verificação das 
indisponibilidades forçadas. 
 
Sendo assim, solicitamos a inserção do acrônimo na fórmula da 
Subcláusula 6.2 da minuta de CCESI, para fins de apuração da 
obrigação de entrega de energia do vendedor. 

27. Eneva Edital 

1.1.4 A contratação de energia e potência no LEILÃO será 

concomitante com a outorga da respectiva Autorização, a ser 
emitida mediante ato administrativo da ANEEL, para a(s) 
VENDEDORA(S), isoladamente ou reunidas em consórcio, 
estabelecer(em)-se como PRODUTOR INDEPENDENTE DE 
ENERGIA (PIE). 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Incluir a menção à contratação de potência no LEILÃO, a que se 
refere o art. 6º, inciso I da Portaria MME nº 512/2018. 

Aproveitada 
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28. Eneva Edital 

 
3.3 A(s) VENDEDORA(S) deverá(ão) encaminhar à ANEEL, no 

prazo máximo de 90 dias após a emissão da Outorga de 
Autorização, a Licença Ambiental Prévia da(s) solução(ões) de 
suprimento vencedora(s), sob pena de desclassificação das 
VENDEDORA(S) e a resolução dos CCESI(s) que tenham sido 
assinado(s) em decorrência deste LEILÃO. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Adotar mesma redação prevista no art. 3º, § 7º da Portaria MME 
nº 512/2018, que não limita a apresentação da licença ambiental 
obrigatoriamente a uma Licença Prévia, a ser emitida pelo órgão 
responsável (ex.: FEMARH/RR). 

Não aproveitada 

Para a habilitação 
técnica da solução 
de suprimento não 
foi exigida a 
apresentação da 
licença ambiental 
que estabeleça a 
viabilidade ambiental 
do empreendimento, 
tendo a licença 
ambiental prévia 
essa função. 
Portanto, não 
especificar a licença 
poderia ser 
interpretada pelos 
agentes como a 
obrigação de 
apresentar todas as 
licenças ambientais 
pertinentes, o que 
não é o propósito.  

29. Eneva Edital 

10.3.1.2 Etapa Contínua: as PROPONENTES classificadas na 
Etapa Inicial, considerando a capacidade remanescente de 
escoamento de geração, poderão submeter LANCES, para o(s) 

subproduto(s) em negociação, desde que o preço de lance seja 

igual ou inferior ao menor valor entre (i) o resultado do preço 
corrente e (ii) o resultado do preço de LANCE relativo ao seu 
último LANCE válido subtraído do decremento mínimo, sendo 
que a cada submissão de LANCE em qualquer Subproduto o 
sistema reiniciará o tempo para inserção de LANCE e classificará 
a Disponibilidade de Potência ofertada por ordem crescente de 

Aproveitada 
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preço de LANCE, qualificando-os como oferta atendida ou oferta 
não atendida, com base na quantidade demandada de cada 
Subproduto. A etapa contínua será finalizada por decurso do 
tempo para inserção de LANCE sem qualquer submissão de 
LANCE por parte das PROPONENTES ou, na hipótese de a Etapa 
Contínua se prolongar além do TEMPO DE DURAÇÃO da Primeira 

Fase, a critério da ANEEL, após expirado o TEMPO FINAL PARA 
INSERÇÃO DE LANCE DO PRODUTO POTÊNCIA. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Prever a disposição do art. 9º, § 9º da Portaria MME nº 145/2019 
na Etapa Contínua do Produto Potência. 

30. Eneva Edital 

10.3.2.2 Etapa Contínua: as PROPONENTES classificadas na 
Etapa Inicial, considerando a capacidade remanescente de 
escoamento de geração descontada a Disponibilidade de 
Potência contratada na Primeira Fase, poderão submeter 
LANCES associados à quantidade de Lotes ofertada na Etapa 
Inicial, desde que o preço de LANCE seja igual ou inferior ao 

menor valor entre (i) o resultado do preço corrente e (ii) o 
resultado do preço de LANCE relativo ao seu último LANCE válido 
subtraído do decremento mínimo, sendo que a cada submissão 
de LANCE o sistema reiniciará o tempo para inserção de LANCE 
e classificará os Lotes ofertados por ordem crescente de preço 
de LANCE, qualificando-os como Lote atendido ou Lote não 
atendido, com base na quantidade demandada do produto. A 

etapa contínua será finalizada por decurso do tempo para 
inserção de LANCE sem qualquer submissão de LANCE por parte 
das PROPONENTES ou, na hipótese de a Etapa Contínua se 
prolongar além do TEMPO DE DURAÇÃO da Segunda Fase, a 

critério da ANEEL, após expirado o TEMPO FINAL PARA 
INSERÇÃO DE LANCE DO PRODUTO ENERGIA. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Aproveitada 
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Prever a disposição do art. 15º, § 9º da Portaria MME nº 
145/2019 na Etapa Contínua do Produto Energia. 

31. Eneva Edital 

14.5 Consoante o item 1.1.4 deste Edital, a contratação de 
energia e de potência no LEILÃO dará origem à outorga de 

Autorização para a VENDEDORA, isoladamente ou reunida em 
consórcio, estabelecer-se como PIE. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Incluir a menção à contratação de potência no LEILÃO, a que se 
refere o art. 6º, inciso I da Portaria MME nº 512/2018. 

Aproveitada 

 

32. Eneva CCESI – Gás Natural 

4.6 As PARTES concordam que, caso sejam alterados ou criados, 
após a data de assinatura do CONTRATO, TRIBUTOS ou encargos 
específicos do Setor Elétrico para o VENDEDOR Caso sejam 
criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais, ou contribuições parafiscais e 
outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as 
alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de forma a 

aumentar ou diminuir o ônus das PARTES, com repercussão no 

equilíbrio contratual, a RECEITA DE VENDA poderá ser 
adequada, de modo a refletir tais alterações, para mais ou para 
menos, e entrará em vigor após homologação pela ANEEL, 
retroativamente à data de produção de seus efeitos. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
Solicita-se a adoção da mesma previsão aplicável no Leilão de 
Energia Nova A-6/2018, que reflete de forma mais adequada as 
hipóteses para garantir equilíbrio contratual entre as Partes. 

Aproveitada 

 

33. Eneva CCESI – Gás Natural 

4.8 As PARTES concordam que, caso o sistema elétrico do 

COMPRADOR vier a ser interligado ao Sistema Interligado 
Nacional/SIN, a eventual alteração ou incidência de TRIBUTO(S), 
encargo(s) específico(s) do Setor Elétrico setorial(is), ou 
contribuições parafiscais e outros encargos legais para o 

VENDEDOR, bem como quaisquer outras despesas que sejam 
incorridas pelo VENDEDOR em decorrência dessa interligação, 

Aproveitada 
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ensejará a revisão da RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 
7ª, desde que aprovada pela ANEEL. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

34. Eneva CCESI – Gás Natural 

6.1 
(v) (...)na POTÊNCIA INSTALADA NOMINAL da USINA. 
 
JUSTIFICATIVA 
A alteração de POTÊNCIA INSTALADA para POTÊNCIA NOMINAL 
busca refletir o item 4.43.(i) da Nota Técnica nº 2/2019/ASSEC: 
“alteração da nomenclatura "Potência Instalada" para "Potência 

Nominal", para clarificar o conceito utilizado e compatibilizá-lo 
com o disposto na Portaria MME nº 512, de 2018”. 

Aproveitada 

 

35. Eneva CCESI – Gás Natural 

6.2 
DISPPOTMAX = POTINS x FCMAX – CONINT – PERTEC 

Onde: 
DISPPOTMAX = DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA 
POTÊNCIA MÁXIMA INJETÁVEL, em MW; 
POTINS = POTÊNCIA INSTALADA da USINA, em MW; 

FCMAX = Fator de Capacidade Máxima, conforme valor 
declarado pelo VENDEDOR; 
TEIF = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada, 
conforme valor declarado pelo Vendedor na Habilitação Técnica 
na EPE. 
CONINT = Consumo Interno de energia elétrica da USINA, em 
MW, declarado na Habilitação Técnica da EPE;  

PERTEC = Perdas Técnicas até o Ponto de Conexão, em MW, 

declarada na Habilitação Técnica da EPE. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A expressão algébrica da minuta trata-se do próprio valor de 
“POTÊNCIA INJETÁVEL MÁXIMA” declarada pelo VENDEDOR em 

Não aproveitada 

A definição de 
disponibilidade máxima 
será alterada para 
contemplar o teif e o ip, 
adequando o contrato ao 
que foi especificado na 
portaria de sistemática.  
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sua Ficha de Dados para Habilitação Técnica da EPE. Já a 
DISPONIBILIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA declarada na Ficha de 
Dados equivaleria à Potência Instalada multiplicada pelo FCmáx 
e por (1-TEIF)*(1-IP), expressão algébrica semelhante à 
disposta no anexo 1 da Portaria MME nº 101/2016. 

36. Eneva CCESI – Gás Natural 

7.2.2 
(...) 
PVm = Σ max[0;(DISPh – INFLEXh)] x (Ccombm + O&Mvarm) 

Onde: 
max = Maior valor de um conjunto de valores; 

PVm = valor da PARCELA VARIÁVEL no mês “m”; 
DISPh = DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA requerida pelo ONS 
no mês “m”, expressa em MWh; 
INFLEXh = montante de INFLEXIBILIDADE CONTRATUAL 
apresentado ao ONS pelo VENDEDOR para o mês “m” , 
expressa em MWh, conforme subcláusula 5.3; 
Ccombm = Custo do combustível da USINA, expresso em 

R$/MWh, no mês “m”, cujo valor está definido na Cláusula 8ª. 
O&Mvarm = Custo de operação e manutenção da parcela 

variável da USINA em R$/MWh, no mês “m”, , cujo valor está 
definido na Cláusula 8ª. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Sugestão de alterações na expressão algébrica busca 

harmonizar a redação contratual para segurança jurídica entre 
as Partes, incluindo definição dos termos devidamente previstos 

Aproveitada 
Parcialmente 

Registre-se que a 
Inflexibilidade, declarada 
pelo agente, é 
sazonalizada 
anualmente de forma 
‘flat’. 

37. Eneva CCESI – Gás Natural 

7.4  
O VENDEDOR terá direito a receber, a partir do início do 
PERÍODO DE SUPRIMENTO, em relação a cada mês desse 

período, observadas as subcláusula 3.4 e 7.3, uma receita fixa 
mensal, conforme parâmetros estabelecidos na Cláusula 8ª. 
 
JUSTIFICATIVA 
A subcláusula 7.3 prevê o início do pagamento de RECEITA FIXA 
à ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da USINA; a subcláusula 

Aproveitada 
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7.4 estabelece que o VENDEDOR receberá receita fixa mensal a 
partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO. A menção à 
subcláusula 3.4 busca reforçar que, caso a DATA DE ENTRADA 
EM OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à DATA DE INÍCIO DE 
SUPRIMENTO, as Partes poderão acordar antecipação da DATA 
DE INÍCIO DE SUPRIMENTO, desde que haja disponibilidade na 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO para escoar a energia gerada 

38. Eneva CCESI – Gás Natural 

8.9 
(...) 
Pv: Preço Médio de Referência do combustível utilizado na 
geração flexível, conforme especificado na subcláusula 
8.108.10; e 
 
JUSTIFICATIVA 
Breve retificação de menção à subcláusula 8.10 

Aproveitada 

 

39. Eneva CCESI – Gás Natural 

12.5 No prazo de vigência das garantias provisórias previstas na 

Subcláusula 12.4, as PARTES ficarão obrigadas a acordar um ou 
mais dos instrumentos jurídico-financeiros indicados na 
Subcláusula 12.2. Não o fazendo, o CONTRATO será considerado 

resolvido após manifestação da ANEEL, sem prejuízo dos direitos 
e obrigações dele decorrentes durante o período de sua vigência. 
 
JUSTIFICATIVA 
Busca-se evitar “interpretações restritivas” a que a ANEEL se 
refere, como a constante no processo nº 48500.005240/2014-
08. No SISTEMA RORAIMA, não há mercado livre e toda a 

energia e potência comercializada será para um único comprador 
no certame, qual seja, a Roraima Energia S.A. Dessa forma, o 
VENDEDOR estará em posição de vulnerabilidade com relação a 
qualquer atraso na assinatura das garantias financeiras pela 

COMPRADORA, uma vez que a subcláusula 12.5 do CCESI prevê 
resolução contratual caso o prazo de vigência de garantias 
provisórias seja expirado, sem que as PARTES tenham 

acordado um ou mais dos instrumentos jurídico-financeiros 
indicados na subcláusula 12.4. Pode haver casos em que, mesmo 
com a boa vontade do VENDEDOR na assinatura de tais 

Aproveitada.  

 

Número: 48577.000523/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 
 
 
 

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

 

instrumentos, haja demora da COMPRADORA na assinatura de 
garantias por questões administrativas, haja vista o exemplo do 
processo nº 48500.005792/2018-31. No presente contrato, caso 
sejam ultrapassados 63 dias da assinatura do CCESI sem que a 
COMPRADORA tenha resolvido questões administrativas internas 
para garantias financeiras, a redação vigente levaria a uma 

possível interpretação de resolução do contrato sem qualquer 
manifestação da ANEEL prevista. 

40. Eneva CCESI – Gás Natural 

13.2  
 
Após manifestação da ANEEL, ocorrendo qualquer das hipóteses 
previstas nesta Cláusula, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE e, caso o problema não 
seja sanado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento da notificação, facultará à PARTE adimplente a 
considerar resolvido o CONTRATO 
JUSTIFICATIVA 
 
Busca-se evitar “interpretação restritiva” sobre a questão, 

conforme analogia ao voto que embasou o Despacho nº 
130/2017, que indeferiu pedido de reconsideração para rescisão 
unilateral de CCEAR por agente. De acordo com o voto que 

embasou o Despacho nº 1.281/2016 (processo nº 
48500.005240/2014-08), que faz referência ao processo nº 
48500.004512/2014-44), “diante do risco para as tarifas dos 
consumidores das Distribuidoras, existe razoabilidade em 
estabelecer mecanismos regulatórios para que os CCEARs 
decorrentes de Leilões tenham a adequada proteção em caso de 
decisão de rescisão unilateral similar à desse caso concreto, pois 

caso contrário os objetivos do Leilão e os interesses dos 

consumidores finais de energia elétrica poderiam estar 
comprometidos”. Conforme Nota Técnica nº 102/2014-
SEM/ANEEL, “a previsão de manifestação da ANEEL implica a 
possibilidade de a “[...] Agência concordar ou não com a 
pretensão do agente, ainda que se reconheça a justeza do 

pedido, uma vez que comprovada a inadimplência da outra 
parte”. Para suportar essa tese, a extinta SEM baseou-se em 

Aproveitada  
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precedentes de relatoria da Diretoria Colegiada. Mesmo nos 
casos em que tal redação de “manifestação” não constava 
prevista explicitamente em contrato, a resolução foi negada pela 
Diretoria Colegiada por “não haver razoabilidade na resolução do 
Contrato”.  A contribuição visa a impedir a interpretação de que 
as Partes poderão rescindir os CCESIs unilateralmente, sem 

qualquer manifestação da ANEEL sobre o assunto, especialmente 
em Sistemas Isolados. 

41. Eneva CCESI – Gás Natural 

17.4 No caso da mudança de titularidade da autorização do 

VENDEDOR ou da concessão, permissão ou autorização da 
COMPRADORA, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 
17.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica 
prévia e expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos 
e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
 
JUSTIFICATIVA 
Busca-se que a sub-rogação de direitos e deveres no caso de 
mudança de titularidade também seja válida para a 
COMPRADORA, a fim de garantir tratamento isonômico e 

recíproco entre as Partes. 

Não aproveitada 

O contrato será 
assinado com a 
concessionária local. 
A eventual sucessão 
de empresas como 
titular da concessão 
não impacta na 
outorga e nem, por 
consequência, na 
sub-rogação dos 
direitos e obrigações 
decorrentes do 
contrato, portanto é 
desnecessário fixar 
isso no contrato. 

42. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice I 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas 
nominais das unidades geradoras da USINA, comprometidas 
com este CONTRATO, nos termos do respectivo ATO 

AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO POTÊNCIA 

NOMINAL: potência habilitada da USINA, nos termos da 
HABILITAÇÃO TÉCNICA realizada pela EPE, expressa em MW; 
 
 
JUSTIFICATIVA 

Aproveitada 
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A alteração de POTÊNCIA INSTALADA para POTÊNCIA NOMINAL 
busca refletir o item 4.43.(i) da Nota Técnica nº 2/2019/ASSEC 
e a definição trazida pelo art. 2º, inciso XLI da Portaria MME nº 
145/2019. 

43. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice I 

SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO: instalação no âmbito da 
distribuição, por meio da qual uma ou mais SOLUÇÕES DE 
SUPRIMENTO acessam o sistema de distribuição. 
 
JUSTIFICATIVA 
De acordo com o item 4.43.(ii) da Nota Técnica nº 

2/2019/ASSEC, houve, para a Portaria de Sistemática (Portaria 
MME nº 145/2019) “a exclusão da definição ‘SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO’, haja vista que, nos termos da Nota Técnica nº 
EPE-DEE-NT-073/2017-rev2/ONS NT 0143/2017 (Definição das 
Características Elétricas para o Leilão de Suprimento a Roraima), 
a especificação para análise da margem de escoamento não 
abrange esse nível”. 

Aproveitada 

 

44. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice II 
item 3 

 
SUBMERCADO: ......................... 
 
JUSTIFICATIVA 
Solicita-se exclusão por não se tratar de Soluções de Suprimento 
de submercado do SIN, mas atuante em Sistemas Isolados. 

Aproveitada 

 

45. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice II 
-item 5 

 
POTÊNCIA INSTALADA NOMINAL da USINA: .......... MW 
 
JUSTIFICATIVA 
A alteração de POTÊNCIA INSTALADA para POTÊNCIA NOMINAL 
busca refletir o item 4.43.(i) da Nota Técnica nº 2/2019/ASSEC. 

Aproveitada 

Potência instalada da 
usina é o somatório das 
potências nominais das 
unidades geradoras. 

46. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III 
(a) 

 
em decorrência de certame licitatório para aquisição de energia 
elétrica e potência nos SISTEMAS ISOLADOS (“LEILÃO”), 

realizado em 31 de maio de 2019, conforme o Edital do Leilão 
nº. 01/2019-ANEEL, o COMPRADOR e o VENDEDOR assinaram 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

Aproveitada 
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POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI, o qual trata do 
suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Ajustar definição consoante item 1.1, II do Apêndice III do 

CCESI. 

47. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice 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 CCESI, observado o disposto na 

subcláusula 3.4 do CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Garantir previsão de que o CCG poderá ser constituído também 
na hipótese de adiantamento do início de suprimento, a partir de 

acordo entre as Partes e disponibilidade na REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO para escoamento, conforme subcláusula 3.4 do 
CCESI. 

Aproveitada 

 

48. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
3.2.1 

exclusivamente a correspondente a 30% (trinta por cento) 1,20 
vez dos valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA, 
considerando sua data de vencimento, e deduzidos de eventuais 

valores relativos a montantes controversos, nos termos do 
CCESI; 

 
JUSTIFICATIVA 
Sugere-se a adoção da mesma previsão de receita a ser 

vinculada para pagamento mensal do DOCUMENTO DE 
COBRANÇA constante nos CCGs do Leilão de Energia Nova A-
6/2018 (3.2.I). Para fins de analogia com o último A-6, a redação 
proposta na atual minuta da ANEEL equivale a somente 25% 
(0,3 vs. 1,2) da receita vinculada aplicável ao A-6/2018. Mesmo 
no caso do Leilão nº 02/2016 (Sistemas Isolados), a previsão de 
receita vinculada para pagamento mensal era de 1,1 vez os 

Não aproveitada 

A limitação de 30% 
especificada no CCG 
tem por base a 
cobertura tarifária da 
distribuidora, a partir 
do mercado 
consumidor da 
distribuidora. 
Portanto, o valor de 
1,20 não é factível 
em relação ao 
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valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA do 
VENDEDOR. 
 

faturamento da 
distribuidora.   

Importante destacar 
a subcláusula 12.7 
do contrato que 
estabelece que a 
cobertura pelas 
modalidades de 
garantias, a exceção 
de Cessão de CCC, 
deve cobrir 1,1 vezes 
o valor do 
documento de 
cobrança mensal. 

 

49. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
3.4 

Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e 
como indicativo de liquidez e capacidade de pagamento, o 
COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, 

um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 30% (trinta 
por cento) 1,20 vez do DOCUMENTO DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior (subcláusula 3.5 dos CCGs do Leilão 

de Energia Nova A-6/2018). 

Não aproveitada 

A limitação de 30% 
especificada no CCG 
tem por base a 
cobertura tarifária da 
distribuidora, a partir 
do seu mercado 
consumidor. 
Portanto, o valor de 
1,20 não é factível 
em relação ao 
faturamento da 
distribuidora.   

Importante destacar 
a subcláusula 12.7 
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do contrato que 
estabelece que a 
cobertura pelas 
modalidades de 
garantias, a exceção 
de Cessão de CCC, 
deve cobrir 1,1 vezes 
o valor do 
documento de 
cobrança mensal. 

50. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
4.2.1 

transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 30% (trinta 
por cento) 1,20 vez os valores indicados no DOCUMENTO DE 
COBRANÇA, conforme a data de vencimento; e 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior (subcláusula 4.2.I dos CCGs do 

Leilão de Energia Nova A-6/2018). 

Não aproveitada 

A limitação de 30% 
especificada no CCG 
tem por base a 
cobertura tarifária da 
distribuidora, a partir 
do seu mercado 
consumidor. 
Portanto, o valor de 
1,20 não é factível 
em relação ao 
faturamento da 
distribuidora.   

Importante destacar 
a subcláusula 12.7 
do contrato que 
estabelece que a 
cobertura pelas 
modalidades de 
garantias, a exceção 
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de Cessão de CCC, 
deve cobrir 1,1 vezes 
o valor do 
documento de 
cobrança mensal. 

51. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
4.4 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA 

VINCULADA para a CONTA DO VENDEDOR; 

II. notificar o VENDEDOR e a Superintendência de 
Administração e Finanças da Agência Nacional de Energia 
Elétrica sobre a insuficiência do saldo na CONTA VINCULADA; e  
III. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de 
recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA 
VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 9 do CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Sugestão visa a introduzir a mesma lógica aplicável para o 

Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e 
Vinculação de Receitas, no caso de não haver saldo suficiente na 

CONTA VINCULADA (Apêndice V do CCESI, subcláusula 4.4.I). 
Ademais, considerando a importância da adimplência da 
COMPRADORA para que a VENDEDORA consiga cumprir suas 
obrigações com a compra de combustível para a 
DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA no SISTEMA RORAIMA 
(garantia de suprimento), sugere-se que a notificação do BANCO 
GESTOR sobre a insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA 

também seja comunicada à SAF/ANEEL, para acompanhamento, 
considerando a existência da COACI. 

Aproveitada 
Parcialmente 

Será alterada a 
redação para 
contemplar a 
notificação do 
vendedor sobre a 
insuficiência do 
saldo, no entanto a 
notificação à SAF 
não se mostra 
profícua, afinal caso 
a inadimplência 
persista cabe à 
vendedora seguir a 
Res. Normativa nº 
538/2013 para dispor 
no cadastro de 
inadimplentes desse 
débito. 

52. Eneva 
CCESI – Gás Natural – Apêndice III  

4.5 

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 e a Superintendência de 
Administração e Finanças da Agência Nacional de Energia 
Elétrica sobre a eventual insuficiência do saldo na CONTA 
RESERVA; e  

Aproveitada 
Parcialmente 

Será alterada a 
redação para 
contemplar a 
notificação do 
vendedor sobre a 
insuficiência do 
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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 a CONTA 
VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do 
saldo da CONTA RESERVA 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior 

saldo, no entanto a 
notificação à SAF 
não se mostra 
profícua, afinal caso 
a inadimplência 
persista cabe à 
vendedora seguir a 
Res. Normativa nº 
538/2013 para dispor 
no cadastro de 
inadimplentes desse 
débito. 

53. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
5.1.1 

uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, para quaisquer vencimentos, durante um período de 
doze seis meses; ou 
 
JUSTIFICATIVA 
Com a minuta atual, a obrigação de constituição dos valores em 

CONTA RESERVA ocorrerá na inadimplência em ao menos um 
dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA por 1 ano. Sugere-se a 
redução de tal prazo de inadimplência para 6 meses, 
considerando a importância da adimplência da COMPRADORA em 
Sistema Isolado para garantir a compra do combustível 
necessário para a DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA e energia 

associada, caso o VENDEDOR seja requerido a despachar pelo 
ONS. 

Não aproveitada 

Fica mantida a 
redação padrão do 
CCG, inclusive 
utilizada nos leilões 
regulados no 
cisterna interligado e, 
particularmente para 
este certame há 
possibilidade de se 
ter outras formas de 
garantia, sobretudo a 
cessão de créditos 
de CCC pela 
COMPRADORA ao 
VENDEDOR, o que 
mitiga essa 
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exposição da 
vendedora. 

54. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
5.2 

Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO 
GESTOR, na forma do CCG, deverão ser mantidos recursos 
equivalentes a 20% (vinte por cento) 30% (trinta por cento) do 

valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês 
em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Sugere-se redação semelhante à observada nos CCGs do Leilão 
de Energia Nova A-6/2018 (subcláusula 5.2.), com a previsão de 
30% do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA para a CONTA 
RESERVA. 

Aproveitada 

 

55. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
6.2 VII 

proceder, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da notificação do 
banco gestor, a reposição do fluxo dos recebíveis dos 
consumidores para a CONTA CENTRALIZADORA, sempre que for 
detectado que este fluxo é inferior a 30% (trinta por cento) 1,20 

vez do valor dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Contribuição está em linha com os aperfeiçoamentos sugeridos 
nas subcláusulas 3.2 e 4.2. Não aproveitada 

A limitação de 30% 
especificada no CCG 
tem por base a 
cobertura tarifária da 
distribuidora, a partir 
do seu mercado 
consumidor. 
Portanto, o valor de 
1,20 não é factível 
em relação ao 
faturamento da 
distribuidora.   

Importante destacar 
a subcláusula 12.7 
do contrato que 
estabelece que a 
cobertura pelas 
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modalidades de 
garantias, a exceção 
de Cessão de CCC, 
deve cobrir 1,1 vezes 
o valor do 
documento de 
cobrança mensal. 

56. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
7.1.X 

proceder todos os meses, a verificação se o fluxo de recebimento 
na CONTA CENTRALIZADORA corresponde a 30% (trinta por 
cento) 1,20 vez do valor do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
e, em não verificando essa situação, notificar imediatamente o 
COMPRADOR, com cópia da notificação para o VENDEDOR, para 

que ele proceda a recomposição da vinculação da receita. 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior. 

Não aproveitada 

A limitação de 30% 
especificada no CCG 
tem por base a 
cobertura tarifária da 
distribuidora, a partir 
do seu mercado 
consumidor. 
Portanto, o valor de 
1,20 não é factível 
em relação ao 
faturamento da 
distribuidora.   

Importante destacar 
a subcláusula 12.7 
do contrato 
estabelece que a 
cobertura pelas 
modalidades de 
garantias, a exceção 
de Cessão de CCC, 
deve cobrir 1,1 vezes 
o valor do 
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documento de 
cobrança mensal. 

57. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice III  
10.2 

A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO previsto no CCESI, somente após o que gerará 
quaisquer efeitos, observado o disposto na subcláusula 3.4 do 

CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Garantir previsão de que a eficácia do CCG também poderá ser 
constituída na hipótese de adiantamento do início de suprimento, 
a partir de acordo entre as Partes e disponibilidade na REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO para escoamento, conforme subcláusula 3.4 do 
CCESI. 

Aproveitada 

 

58. Eneva 
CCESI – Gás Natural – Apêndice 

IV, Cláusula Sétima. Parágrafo 
Único 

Os créditos cedidos, que obrigatoriamente deverão transitar pela 
conta corrente do CEDENTE, deverão ser transferidos pelo 
BANCO, à CESSIONÁRIA, pelo valor líquido correspondente à 

quantidade resgatada, descontado o valor da CPMF caso o saldo 
remanescente da conta corrente seja insuficiente para seu 

débito. 
 
JUSTIFICATIVA 
Sugere-se atualização da redação, haja vista que a CPMF foi 

revogada em 2007. 

Aproveitada 

 

59. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
1.1.V 

CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do 
COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na Agência nº....., 
sob o nº ....., utilizada para centralizar os recursos resultantes 
do recebimento da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC 

pago pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – (“ELETROBRAS”) 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), cujo 

fluxo mensal de recursos deve equivaler, mensalmente a ao 
valor dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA descontado o produto 
da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo 
médio da energia e potência comercializadas no Ambiente de 
Contratação Regulada – ACR do SIN (ACRmed), para pagamento 

do montante de aproximadamente [80% (oitenta por cento)] 
dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, movimentável unicamente 

Aproveitada 
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pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma deste Contrato; 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Redação visa a atualizar a entidade responsável pela gestão 
financeira da CCC. A partir de maio de 2017, a CCEE assumiu a 

gestão financeira e operação da CCC, conforme MP 735/2016, 
convertida na Lei nº 13.360/2016. 

60. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
2.1.1 

a vinculação e cessão total ou parcial do CRÉDITO DE 
REEMBOLSO pago pela ELETROBRAS CCEE com recursos da 
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC em favor do 
VENDEDOR; e 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior. 

Aproveitada 

 

61. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
2.2 

A constituição da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de 

vinculação de receita, para efeito deste Contrato, somente 
deverá ser exigida 60 (sessenta) dias antes da data de início do 
suprimento previsto no CCESI, observado o disposto na 
subcláusula 3.4 do CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Garantir previsão de que o Contrato de Cessão de Créditos de 
Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas poderá ser 
constituído também na hipótese de adiantamento do início de 
suprimento, a partir de acordo entre as Partes e disponibilidade 
na REDE DE DISTRIBUIÇÃO para escoamento, conforme 

subcláusula 3.4 do CCESI. 

Aproveitada 

 

62. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
3.2 

A cessão de CRÉDITO DE REEMBOLSO para fins de pagamento 
mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA abrange 
exclusivamente o montante correspondente aos recursos 
transferidos da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC pela 

ELETROBRAS CCEE à CONTA VINCULADA, limitado a 80% 
(oitenta por cento] dos valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) 

Aproveitada 
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DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a 
montantes controversos, nos termos do CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Redação visa a atualizar a entidade responsável pela gestão 
financeira da CCC. A partir de maio de 2017, a CCEE assumiu a 
gestão financeira e operação da CCC, conforme MP 735/2016, 

convertida na Lei nº 13.360/2016. 

63. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
3.3 

Caso verificada (i) insuficiência de recursos na CONTA 

VINCULADA para pagamento dos valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA cobertos pelo CRÉDITO DE 
REEEMBOLSO ou (ii) impossibilidade de o BANCO GESTOR 
movimentar a CONTA VINCULADA em razão de determinação 
judicial ou outro motivo de força maior, o COMPRADOR obriga-
se a ceder ao VENDEDOR, em caráter pro-solvendo, observado 
o disposto na Cláusula Quinta, os direitos creditórios detidos 

perante a ELETROBRAS CCEE referentes à Conta de Consumo de 
Combustíveis – CCC, no montante de até [80% (oitenta por 

cento)] dos valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme Subcláusula 3.2.1, deduzidos (i) de 
eventuais valores relativos a montantes controversos, nos 
termos do CCESI; e (ii) dos recursos existentes na CONTA 

VINCULADA disponibilizados ao VENDEDOR. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior. 

Aproveitada 

 

64. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
3.6 

Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e 
como indicativo de liquidez e capacidade de pagamento, o 

COMPRADOR se obriga a indicar o depósito, na CONTA 
VINCULADA, de um fluxo de recursos mensal no valor 
equivalente a até [80% (oitenta por cento)] do somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento 
no mês em referência, tudo conforme disposto neste Contrato, 
devendo para tanto notificar e instruir a ELETROBRAS CCEE a 
realizar os pagamentos referentes à CCC, no montante de até 

Aproveitada 
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[80% (oitenta por cento)] de cada DOCUMENTO DE COBRANÇA, 
na CONTA VINCULADA. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior. 

65. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
4.4.2 

notificar o VENDEDOR e a Superintendência de Administração e 

Finanças da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a 
insuficiência do saldo na CONTA VINCULADA. 
 
JUSTIFICATIVA 
A notificação ao VENDEDOR sobre a insuficiência do saldo na 
CONTA VINCULADA é vista como positiva para a transparência 
entre BANCO GESTOR, VENDEDOR e COMPRADORA. Contudo, a 
notificação concomitante à SAF/ANEEL contribuiria para o 
acompanhamento do regulador sobre a adimplência setorial da 
COMPRADORA, haja vista a importância dos recursos obtidos via 
garantias financeiras para que o VENDEDOR arque com seus 

compromissos de compra de combustível para 
DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA e energia associada requerida 
pelo ONS. O contexto de eventual inadimplência persistente da 
COMPRADORA no SISTEMA RORAIMA poderia implicar 
dificuldades financeiras aos agentes e risco sistêmico. 

Não aproveitada 

A notificação à SAF 
não se mostra 
profícua, afinal caso 
a inadimplência 
persista cabe à 
vendedora seguir a 
Res. Normativa nº 
538/2013 para dispor 
no cadastro de 
inadimplentes desse 
débito. 

66. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
5.1 

Caso seja verificada a cessão dos direitos creditórios na forma 

da Subcláusula 3.3, o COMPRADOR responderá solidariamente 
com a ELETROBRAS CCEE pelo adimplemento dos créditos 
cedidos. 
 
JUSTIFICATIVA 
Redação visa a atualizar a entidade responsável pela gestão 
financeira da CCC. A partir de maio de 2017, a CCEE assumiu a 
gestão financeira e operação da CCC, conforme MP 735/2016, 
convertida na Lei nº 13.360/2016. 

Aproveitada 

 

67. Eneva CCESI – Gás Natural – Apêndice V  
10.2 

A eficácia deste Contrato está vinculada ao início do PERÍODO 

DE SUPRIMENTO previsto no CCESI, somente após o que gerará Aproveitada  
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quaisquer efeitos, observado o disposto na subcláusula 3.4 do 
CCESI. 
 
JUSTIFICATIVA 
Garantir previsão de que a eficácia do CCG também poderá ser 
constituída na hipótese de adiantamento do início de suprimento, 
a partir de acordo entre as Partes e disponibilidade na REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO para escoamento, conforme subcláusula 3.4 do 

CCESI. 

68. Eneva Anexo de Requerimento para 
Enquadramento no REIDI 

Adotar a mesma minuta do Leilão de Energia Nova A-6/2018. 
 
JUSTIFICATIVA 
Na análise das contribuições para a Consulta Pública nº 66/2019 
(Sistemática), quando solicitado ao MME por outros agentes o 
enquadramento ao REIDI e a aprovação de projeto prioritário, 

juntamente com a emissão do ato de outorga, o Ministério 
respondeu que “a elaboração e publicação do Edital do leilão é 
de competência da ANEEL, não cabendo ao MME tratar do 
assunto no âmbito da Sistemática do Leilão”. Dessa forma, com 

o fito de garantir a eficiência administrativa, solicitamos que haja 
a replicação da minuta vigente no Leilão de Energia Nova A-
6/2018 também para o presente Leilão, ainda mais considerando 

a importância da implantação de tais projetos no Sistema Isolado 
de Roraima. 

Aproveitada 

 

69. Eneva Anexo de Requerimento para 
Aprovação de Projeto Prioritário 

Adotar a mesma minuta do Leilão de Energia Nova A-6/2018 
 
JUSTIFICATIVA 
Idem à justificativa anterior. 

Aproveitada 

 

70. Eneva Edital – 11.9.3.1.4 

Comentário: 
 

A Portaria MME nº 131/2019 atribuiu ao Operador Nacional do 
Sistema (ONS) a execução das seguintes funções relacionadas 

ao suprimento eletroenergético dos Sistemas Isolados de Boa 
Vista e Localidades Conectadas até 01/01/2021: (a) previsão de 
carga e o planejamento da operação; (b) a programação da 
operação; (c) a coordenação da operação em tempo real, 

Não aproveitada 

Em relação à 
proposta relacionada 
a operação em teste, 
não se vislumbra 
necessidade do 
CCESI tratar disso 
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incluindo-se o despacho centralizado com vistas à otimização dos 
recursos energéticos disponíveis; e (d) a avaliação da operação. 
 
Ocorre que, até o momento, não foi aprovado Procedimento de 
Rede específico orientando a operação do ONS no SISTEMA 
RORAIMA. Os Procedimentos de Rede vigentes no Setor Elétrico 

Brasileiro seguem o disposto no art. 13, alínea f da Lei nº 
9.648/1998 (“propor regras para a operação das instalações de 

transmissão da rede básica do SIN, a serem aprovadas pela 
ANEEL”). 
 
O cronograma físico de implantação da solução de suprimento 

no Leilão para Boa Vista e Localidades Conectadas prevê, dentre 
os marcos de implantação, a operação em teste. Durante a etapa 
de comissionamento “a quente” em uma solução de suprimento 
de fonte termelétrica tradicional, diferentemente do período de 
construção, a alimentação externa com suprimento de energia 
(via rede de transmissão ou distribuição) faz-se necessária.  
 

Considerando que todas as Soluções de Suprimento possuirão a 

mesma previsão de início de suprimento (28/06/2021), de forma 
que os comissionamentos poderão ocorrer de forma 
concomitante, é possível que o ONS proponha um 
escalonamento dos testes, de forma a não onerar a rede do 
SISTEMA RORAIMA com excesso de consumo (antes da 
instalação do parque contratado). Dessa forma, elaboramos 

alguns questionamentos para manifestação do regulador: 
 

1. Haverá energia disponível no SISTEMA RORAIMA para 
suprimento elétrico das operações em teste das 
Soluções de Suprimento? 

2. Haverá escalonamento dos testes pelo ONS? Esse 

escalonamento poderá impactar os marcos de 
implantação dos VENDEDORES? Em caso positivo, esse 
impacto seria considerado como de responsabilidade dos 
VENDEDORES? 

 
A princípio, sugerimos duas ações mitigadoras: 

pois caracteriza-se 
uma situação muito 
específica e restrita a 
um momento, cujo 
tratamento será feito 
considerando o caso 
concreto. 

Somente após o 
estabelecimento das 
regras operativas a 
serem seguidas pelo 
ONS, essas 
questões 
relacionadas à 
operação em teste 
poderão ser tratadas.  
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1. Que seja aberta Audiência Pública específica para 

aprovação dos Procedimentos de Rede do SISTEMA 
RORAIMA, com efeitos a partir de 01/01/2021; e 
 

2. Que conste nos CCESIs previsão de redação sobre a 

questão, tal como a proposta: “Exclusivamente nos 
casos de insuficiência de energia para suprimento 

elétrico à operação em teste, conforme previsto no 
cronograma da outorga de Autorização, ou de realização, 
pelo ONS, de operação escalonada para as Soluções de 
Suprimento ou demais modalidades de operação em 

teste que acarretem divergência dos marcos de 
implantação, não será imputado ao VENDEDOR eventual 
ônus do atraso da operação em teste”.  

 

71. Eneva CCESI – Gás Natural  
 

Comentários: 
 
No caso de um Sistema Isolado, destaca-se o risco de crédito 

diferenciado assumido pelos geradores, a partir da celebração 
dos contratos (CCESI) com um único agente comprador. 
Diferentemente de um Leilão de Energia Nova, em que há 
diversos compradores desconhecidos no momento da oferta, 
revelados somente após a finalização do certame, no caso do 
SISTEMA RORAIMA, o comprador já é plenamente conhecido 
pelos agentes proponentes de Soluções de Suprimento. 

Enquanto no primeiro caso a eventual inadimplência é mais 
pulverizada entre diferentes agentes, com diferentes pesos de 
necessidades/montantes de energia (maior aderência ao 
princípio da atomicidade), no segundo caso, uma inadimplência 

individual do comprador significaria a própria inadimplência total 
do sistema.  
 

No caso do SISTEMA RORAIMA, dentre as garantias previstas na 
minuta do CCESI, além do Contrato de Constituição de Garantia 
via Vinculação de Receitas – CCG, está prevista a Fiança 
Bancária, a Cessão de CDB, Títulos da Dívida Pública e o Contrato 

Não aproveitada 

A CCC dá cobertura 
para a distribuidora 
referente à diferença 
entre o custo total de 
geração de energia, 
em relação a energia 
consumida em 
sistemas isolados, e 
o custo médio de 
energia 
comercializada no 
ACR do Sistema 
Interligado. Portanto, 
fixar o percentual de 
100% não teria 
respaldo regulatório. 
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de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação de 
Receitas. Neste último caso, não poderá exceder o valor 
correspondente a 80% do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal 
emitido pelo gerador. Isto é, para que as garantias representem 
100% do DOCUMENTO DE COBRANÇA, deverá haver uma 
composição entre elas – não valendo para Sistemas Isolados, 

exclusivamente, o Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso 
de CCC e Vinculação de Receita.  

 
Já é de conhecimento desta Agência a elevada dificuldade na 
assinatura dos CCGs com Bancos Gestores, especialmente pela 
carência de recursos movimentados por alguns agentes de 

distribuição nas contas – dificultando o devido repasse aos 
geradores. Esse fato é notório mesmo no caso de Leilões de 
Energia Nova. Para Sistemas Isolados, como o SISTEMA 
RORAIMA, as garantias financeiras poderão ser ainda mais 
dificultosas de serem obtidas junto a Bancos Gestores, 
especialmente considerando o prazo exíguo envolvido na 
implantação das Soluções de Suprimento (e que algumas delas 

dependerão da assinatura de tais garantias para obtenção de 

financiamento), bem como o histórico de inadimplência da 
COMPRADORA. 
 
Eventual inadimplência setorial pela COMPRADORA possuirá 
impactos diretos no pagamento do gerador do PRODUTO 
POTÊNCIA junto a seus fornecedores de combustível, a fim de 

garantir a DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA. Essa disponibilidade 
é imperativa para sempre manter a Solução de Suprimento apta 
a operar a cada instante demandado pelo ONS, incluindo a 
tancagem mínima prevista nas Instruções da EPE. Ocorre que, 
na inadimplência, o efeito de transmissão aos demais elos da 

cadeia poderá significar risco sistêmico. Pese-se ainda o fato de 

que, pelo art. 10 da Lei nº 8.631/1993, em caso de 
inadimplência setorial, a COMPRADORA ficará impossibilitada de 
receber recursos da CCC, CDE e RGR, bem como ver impedida a 
aplicação de revisão e/ou reajuste tarifário, podendo originar 
uma inadimplência consequente em efeito espiralado. 
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Considerando que a CCC é um encargo setorial rateado entre 
todos os consumidores de energia elétrica do País, de forma a 
subsidiar o custo da eletricidade para consumidores de sistemas 
isolados, e o caso específico do SISTEMA RORAIMA 
(desinstalação do parque existente), solicitamos uma 
manifestação da ANEEL acerca da seguinte proposição: 

 
Que haja um mecanismo que permita o repasse de 

100% do valor equivalente ao DOCUMENTO DE 
COBRANÇA, via Contrato de Cessão de Créditos de 
Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas, 
diretamente da gestora da CCC (a CCEE) em favor do 

gerador, de forma que a COMPRADORA recomporia os 
20% do valor equivalente ao DOCUMENTO DE 
COBRANÇA posteriormente, em favor da CCEE (da CCC), 
sendo mantido, assim, o limite virtual de 80% do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
A principal motivação dessa proposição é blindar o SISTEMA 

RORAIMA de eventual inadimplência espiralada excessiva, o que 

poderia comprometer a estabilidade do parque gerador recém-
instalado. Destaca-se que, a partir do Leilão nº 01/2019, a 
titularidade da outorga dos empreendimentos, a rigor (e a 
depender do resultado do certame), não será da própria 
COMPRADORA, como ocorre atualmente. Hoje, a COMPRADORA 
dispõe de mecanismos de portfólio que permitem mitigar essas 

questões de inadimplência (como pagamento de combustível de 
suas usinas) a partir da internalização dessa externalidade 
negativa: é a COMPRADORA a responsável pela compra de 
combustível, pela operação das plantas, pela programação de 
despacho, entre outros. Além da Portaria MME nº 131/2019, que 

atribui novas funções ao ONS, com a construção de diferentes 

Soluções de Suprimento de titularidades diversas, a 
externalidade negativa da inadimplência da COMPRADORA não 
estará mais internalizada na COMPRADORA, mas incidente sobre 
os demais agentes do SISTEMA RORAIMA diretamente. A 
integração vertical GERAÇÃO-DISTRIBUIÇÃO será 
desconectada, de forma que se trata de um caso específico que 
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justificaria uma cautela pelos recebíveis, sobretudo para garantir 
a preservação da DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA. 

72. 
Excelência 
Energética 
Consultoria 

Edital 

10.3.2.3 Etapa de Ratificação de Lances: A PROPONENTE cuja solução 

de suprimento marginal tenha completado a quantidade demandada do 

produto poderá ratificar seu LANCE, para uma quantidade de Lotes 

calculada pelo maior valor entre (i) a quantidade de Lotes que complete 

a quantidade demandada do produto, igual a quantidade demandada do 

produto subtraída do somatório dos demais Lotes atendidos, e (ii) dez por 

cento da quantidade demandada de energia, limitado à Energia Habilitada 

da solução de suprimento marginal (iii) 75% dos lotes cadastrados pelo 

proponente vendedor marginal para gás e renováveis ou 50% para o caso 

de proponentes de combustíveis fósseis, limitado a 20% da demanda do 

certame. Caso a Proponente não ratifique seu Lance, todos os lotes 

ofertados na Etapa de Ratificação de Lances do empreendimento 

marginal em questão serão classificados como lotes excluídos.  
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
O item 10.3.2.3 estabelece o mecanismo de ratificação de lance que 

indica a possibilidade de contratação parcial dos lotes ofertados por um 

PROPONENTE que esteja com projeto limítrofe à margem de demanda 

estabelecida.  

Entende-se o motivo do fracionamento da contratação como um 
mecanismo de proteção à sobrecontratação excessiva, porém o 
aceite aos preços de cada rodada da ETAPA CONTÍNUA advém 
de cálculos de viabilização dos projetos em sua totalidade. Quando 
fracionados, os projetos têm sua taxa de retorno alteradas e podem 
ter sua implantação inviabilizada, obrigando ao ofertante a retirar 
100% dos lotes na Etapa de Ratificação de Lances, trazendo o risco 
de contratação de empreendimentos mais caros e/ou 
subcontratação da demanda, sendo o último fator que acarretaria 
perda de segurança ao sistema de suprimento local.  

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP, pois a 
sistemática a ser 
utilizada no Leilão foi 
estabelecida na 
Portaria MME nº 
145/2019, que por 
sinal foi precedida de 
Consulta Pública 
realizada pelo 
Ministério de Minas e 
Energia. 
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73. 
Excelência 
Energética 
Consultoria 

CCESI - Energia 

5.1 Para fins do CONTRATO, o VENDEDOR disponibilizará, no seu 

PONTO DE CONEXÃO/BARRAMENTO, a ENERGIA 

CONTRATADA conforme a tabela a seguir, respeitadas a motorização 

proposta na SOLUÇÃO DE SUPRIMENTO habilitada tecnicamente pela 

EPE, e as demais condições constantes do Apêndice II do CONTRATO.  

[TABELA]  

5.2 Os montantes de ENERGIA ANUAL apresentados na Tabela 

[TABELA] serão considerados no processo de verificação de 

atendimento do montante anual da ENERGIA CONTRATADA.  

5.3 O atendimento do montante anual de ENERGIA CONTRATADA 

observará a margem inferior de 90% (noventa por cento) da ENERGIA 

CONTRATADA e a margem superior definida pela ENERGIA entregue 

ao CONTRATO que implique em montante superior ao cumprimento do 

limite de ENERGIA ANUAL declarada.  

5.4 A verificação de montante anual de entrega de ENERGIA em valor 

que exceda o limite inferior definido na subcláusula 5.3 sujeitará o 

VENDEDOR a ressarcimento, cujo prazo de apuração e liquidação será 

TRIENAL e pagos com base nos valores de Receita de Venda atualizados 

pelo IPCA, definidos no CONTRATO.  

5.5 Este ressarcimento não se aplica em caso de despacho inferior à 

ENERGIA ANUAL pelo ONS.  

5.6 A verificação de montante mensal em limite que esteja entre 90% e 

100% de 1/12 da ENERGIA CONTRATADA será descontada do 

faturamento mensal do VENDEDOR.  
 
JUSTIFICATIVA 
 
A minuta do CCESI proposta não apresenta limites de comprometimento 

da entrega da Energia Contratada, nem qualquer penalização pela entrega 

inferior ao montante declarado de ENERGIA ANUAL no âmbito do 

CCESI. Nesse sentido, com vistas a assegurar que o empreendimento não 

seja penalizado pelos riscos de produção sazonal e a dificuldade de 

disponibilização imediata de eventual manutenção pelo isolamento 

geográfico de Roraima dos centros de fornecimento de materiais e mão 

de obra, propomos a contabilização da apuração TRIENAL da energia 

Não 
Aproveitada 

 

A Portaria de 
Diretrizes estabelece 
que a remuneração 
do empreendimento 
do Produto Energia 
será proporcional à 
energia efetivamente 
entregue. Logo, não 
cabe o conceito de 
ressarcimento.   
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contratada. A sugestão justifica-se pela necessidade de comprometimento 

do VENDEDOR em disponibilizar ao sistema toda a ENERGIA ANUAL 

vendida no Leilão, bem como incentivar a boa performance e 

funcionamento dos empreendimentos, com vistas a garantir a segurança 

do suprimento de energia em Boa Vista e localidades conectadas. 

74. 
Excelência 
Energética 
Consultoria 

CCESI - Energia 

6.1 A RECEITA DE VENDA será obtida mediante o produto da 

ENERGIA CONTRATADA expressa em MWh pelo Preço de Venda 

constante no Termo de Ratificação de Lance firmado pelo Vendedor no 

âmbito do Leilão nº 01/2019-ANEEL, paga em 12 (doze) parcelas 

mensais correspondentes a 1/12 da  
ENERGIA CONTRATADA valorada ao Preço de Venda.  
 
JUSTIFICATIVA 
 
É imprescindível ao empreendedor que haja uma definição de Receita 

Fixa e clara para o planejamento financeiro e eventual financiamento dos 

projetos participantes do Leilão. Portanto, como a minuta do CCESI não 

dá previsão de Receita fixa, deixando o contrato condicionado à Energia 

Entregue  
(despachada), sugerimos comprometimento de entrega da ENERGIA 

CONTRATADA por parte do VENDEDOR, paga de forma parcelada ao 

longo do ano, com verificação de ressarcimento Trienal caso a entrega 

seja em montante inferior aos 90% de entrega mensal estabelecida.  

Não 
Aproveitada 

A Portaria de 
Diretrizes estabelece 
que a remuneração 
do empreendimento 
do Produto Energia 
será proporcional à 
energia efetivamente 
entregue.   

75. 
Excelência 
Energética 
Consultoria 

CCESI - todas 

9.2 As GARANTIAS FINANCEIRAS devem cobrir integralmente as 

obrigações de pagamento mensal do DOCUMENTO DE COBRANÇA 

emitido pelo VENDEDOR, durante todo o período de vigência 

contratual, devendo ser prestadas mediante uma ou mais das seguintes 

modalidades:  

 (i) Contrato de Constituição de Garantia via Vinculação de Receitas – 

CCG, conforme modelo constante do Anexo III deste CCESI;  

(ii)FIANÇA BANCÁRIA;  

(iii) CESSÃO DE CDB, conforme modelo constante do Apêndice IV 

deste CCESI;  

(iv) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA;  

Não aproveitada 

A sugestão 
representará a 
fixação das garantias 
financeiras a serem 
utilizadas no 
contrato, em razão o 
limite de até 80%  por 
meio de reembolso 
da CCC.  
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(ii) Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e Vinculação 

de Receitas, em caráter pró-solvendo, com responsabilidade solidária do 

Cedente/COMPRADOR, conforme modelo constante do Apêndice V 

deste CCESI.  

 

9.3 As PARTES deverão definir qual dos instrumentos jurídico-

financeiros a que se refere a Subcláusula 9.2, observado que, no caso do 

item (i) a COMPRADORA deverá comprovar o aporte de 1,5/12 da 

Receita de Venda de 100% da ENERGIA CONTRATADA na Conta 

Centralizadora do Banco Gestor (ii), Contrato de Cessão de Créditos de 

Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas não poderá exceder o valor 

correspondente a 80% (oitenta por cento) do DOCUMENTO DE 

COBRANÇA mensal.  

9.4 No prazo de até 3 (três) dias corridos a contar da assinatura do 
CONTRATO, caso não seja possível às PARTES acordarem 
qualquer das GARANTIAS FINANCEIRAS a que se refere a 
Subcláusula 9.2, o COMPRADOR deverá oferecer garantias 
provisórias na modalidade de Títulos da Dívida Pública, no valor 
correspondente, que vigorarão pelo prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias corridos.  
(ii) Cartas de Crédito emitidas por instituições com sede no país ou no 

exterior, devidamente aprovadas pelo VENDEDOR;  

(iii) Cessão Fiduciária de Créditos de Receita Tarifária aceita pelo 

VENDEDOR;  

(iv) Fiança do Acionista Controlador do COMPRADOR, devidamente 

aceito pelo VENDEDOR;  

(v) Procuração ao VENDEDOR para acessar conta(s) bancária(s) do 

COMPRADOR, em caso de inadimplemento, de modo a satisfazer os 

créditos do primeiro, atualizados e acrescidos dos encargos moratórios;  

(vi) Outra forma aceita pelo VENDEDOR  
9.5 A definição sobre a modalidade da GARANTIA FINANCEIRA a ser 

apresentada pela COMPRADORA deverá ser resolvida no prazo máximo 

de vigência da Garantia Provisória definido no item 9.4.  

Entende-se como 
pertinente que o 
CCESI estabeleça 
outras formas de 
garantais, além do 
reembolso da CCC e 
do CCG. 
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9.5.1. Caso as PARTES não acordem a garantia prevista na Cláusula 9.2. 

deste CONTRATO por qualquer razão atribuível à COMPRADORA até 

o final da vigência da garantia provisória, conforme os termos da 

Cláusula 9.5 acima, a COMPRADORA será incluída no Cadastro de 

Inadimplemento das Obrigações Setoriais da ANEEL, mediante 

solicitação formal da VENDEDORA.  

9.6 No caso de a GARANTIA FINANCEIRA acordada entre as 
PARTES for CCG, o valor a ser colocado à disposição do 
VENDEDOR para realização do seu crédito, quando da ocorrência 
de inadimplência no pagamento de qualquer valor devido pelo 
COMPRADOR, deverá ser igual a 1,1 vezes o valor do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal, observada a forma de 
atualização monetária definida na Subcláusula 8.3.  
 
JUSTIFICATIVA 
 
A cláusula 9.2 da Minuta do CCESI (Produto Energia) estabelece as 

condições e mecanismos associados às garantias financeiras a serem 

apresentadas pela COMPRADORA no CCESI, com opções que gerariam 

custos demasiados à distribuidora, sem a possiblidade de repasse, 

tornando, portanto, difíceis de serem realizadas.  

A sugestão de se limitar a constituição de GARANTIAS FINANCEIRAS 

da COMPRADORA ao CCG ou CCC objetiva a dar mais celeridade e 

objetividade na decisão, deixando às PARTES a possibilidade de 

acordarem o instrumento mais adequado ao CCESI.  

Vincula-se, entretanto, à Constituição das GARANTIAS 
FINANCEIRAS pelo COMPRADOS obrigações de comprovação de 
aporte do valor de 1,5/12 do valor da RECEITA DE VENDA anual 
do Contrato na Conta Centralizadora do Banco Gestor do CCG, 
com vistas a torna-lo um instrumento que de fato Garanta ao 
Vendedor o recebimento da eventual inadimplência da 
Distribuidora.  
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76. Absolar Edital 

10.3.2.1 Etapa Inicial: os titulares das soluções de 
suprimento habilitados e inscritos, e para os quais tenha 
sido aportada garantia de Proposta, poderão ofertar um 
único LANCE para o Produto Energia, correspondente à 
quantidade de Lotes e preço de LANCE, tal que o preço de 
LANCE seja igual ou inferior ao menor valor entre o Preço 
Inicial do Produto, para classificação por ordem crescente de 
Preço de Lance, considerando a capacidade remanescente 
de escoamento de geração, subtraída da Disponibilidade 
Potência Inflexível contratada na Primeira Fase, subtraída 
da Disponibilidade de Potência contratada na 
Primeira Fase;; 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Em complemento ao Art. 13 da Portaria MME nº 512/2018, a 

ABSOLAR propõe que a capacidade remanescente para o Produto 

Energia considere apenas a Potência Inflexível (parcela inflexível 

dos projetos potência renovável ou gás natural), e não toda a 

Disponibilidade de Potência contratada no Produto Potência. Essa 

proposta não prejudica a segurança do sistema e garante uma 

maior eficiência alocativa de custos, em prol da modicidade 

tarifária.  

  

A lógica da operação elétrica de sistemas isolados requer que o 

Produto Potência flexível seja unicamente utilizado para 

segurança elétrica e energética do sistema, razão pela qual o 

Produto Energia não será demandado concomitantemente, 

assegurando a segurança e o menor custo global para os 

consumidores da região.  

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP, pois a 
sistemática a ser 
utilizada no Leilão foi 
estabelecida na 
Portaria MME nº 
145/2019, que por 
sinal foi precedida de 
Consulta Pública 
realizada pelo 
Ministério de Minas e 
Energia. 
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A ABSOLAR entende que a regra proposta pela ANEEL, de 

subtração de toda a Disponibilidade de Potência, terá como 

consequência uma energia mais cara, pois possibilitará pouca 

capacidade para fontes mais baratas no Produto Energia.  

  

As fontes renováveis, especialmente a fonte solar fotovoltaica, 

possuem um custo menor de geração de energia elétrica do que o 

CVU do combustível das térmicas. Ao considerar toda a potência 

contratada no cálculo da margem de capacidade remanescente, a 

regra proposta pela ANEEL limitará muito a quantidade de 

contratação pela fonte solar fotovoltaica e demais fontes de custo 

reduzido no âmbito do Produto Energia, sem necessariamente 

trazer benefício e segurança adicional de suprimento.   

  

Destaca-se que não haverá geração solar fotovoltaica e térmica de 

maneira simultânea, pois a operação do sistema isolado de 

Roraima funciona de modo a despachar a energia elétrica de 

menor custo e utilizar a capacidade flexível das térmicas do 

produto potência (que tem CVU mais caro que o produto energia) 

unicamente para garantir a segurança do sistema. Dessa forma, 

se garante a segurança e o menor custo para o consumidor. Ou 

seja, a parcela flexível comercializada no Produto Potência não 

terá geração simultânea com a energia elétrica comercializada no 

Produto Energia. Pelo contrário, a parcela flexível só será operada 

na ausência da geração elétrica do Produto Energia.  
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Portanto, a ABSOLAR considera extremamente conservador 

considerar que a capacidade remanescente para o Produto 

Energia deve ser diminuída de toda a potência contratada no 

Produto Potência (parcela inflexível e flexível) e sugere esta 

alteração na redação do Edital.  

  

Para maximizar os benefícios para os consumidores, sem 
comprometer a segurança de suprimento, seria adequado deduzir 
apenas a potência associada à potência inflexível. Esta mudança 
permitirá que mais fontes renováveis, inclusive a solar fotovoltaica, 
tenham o direito de competir no Produto Energia, diminuindo o 
preço-médio da energia elétrica ofertada aos consumidores de 
Roraima. 

77. Absolar Edital 

19.1 Constituem Anexos, e parte integrante, deste Edital, os 

seguintes documentos:  

(...)  

  

Anexo XI – Requerimento de enquadramento ao Regime Especial 

de Incentivos para o  

Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI;   

  

Anexo XII - Requerimento de projeto como prioritário 
 
JUSTIFICATIVA 
O Edital da ANEEL deverá prever, assim como nos novos Leilões 
de contratação de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração de energia elétrica, o (i) 
enquadramento ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI; e (ii) aprovação de 

Aproveitada 
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projeto como prioritário, juntamente com a emissão do ato de 
outorga, objetivando facilitar e agilizar os processos internos da 
ANEEL e MME, além de evitar gastos desnecessários com 
recursos dos empreendedores no envio de documentação 
duplicada. 

78. Absolar CCESI 

4.6 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, 
novos TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais 
e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as 
alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de forma a 
aumentar ou diminuir o ônus das PARTES, com repercussão no 
equilíbrio contratual, a RECEITA DE VENDA  de que trata a 
Cláusula 6ª/7ª será adequada, de modo a refletir tais alterações, 
para mais ou para menos, e entrará em vigor após homologação 
pela ANEEL, retroativamente à data de produção de seus efeitos 
 
JUSTIFICATIVA 
A ABSOLAR sugere a adoção de redação similar ao CCEAR do 
Leilão de Energia Nova A-6/2018, com o objetivo de melhor refletir 
as hipóteses que deverão levar a um eventual reequilíbrio 
econômico financeiro do contrato entre as partes, aumentando ou 
reduzindo a receita de venda. 

Aproveitada 

 

79. Absolar CCESI 

4.8 As PARTES concordam que, caso o sistema elétrico do 
COMPRADOR vier a ser interligado ao Sistema Interligado 
Nacional/SIN, a eventual alteração ou incidência de TRIBUTO(S), 
encargo(s) setorial(is), ou contribuições parafiscais e outros 
encargos legais para o VENDEDOR, bem como quaisquer outras 
despesas que sejam incorridas pelo VENDEDOR em decorrência 
dessa interligação, ensejará a revisão da RECEITA DE VENDA de 
que trata a Cláusula 6ª/7ª, desde que aprovada pela ANEEL 
 

Aproveitada 
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JUSTIFICATIVA 
A ABSOLAR sugere a adoção de redação similar ao CCEAR do 
Leilão de Energia Nova A-6/2018, com o objetivo de melhor refletir 
as hipóteses que deverão levar a um eventual reequilíbrio 
econômicofinanceiro do contrato entre as partes, aumentando ou 
reduzindo a receita de venda. 

80. Absolar CCESI 

6.3 O valor inicial do Preço de venda de cada USINA, 

referenciado ao [mês de realização do  

Leilão], é de: 
 
JUSTIFICATIVA 
Correção da data. A deverá ser atualizada para o mês de realização 
do Leilão, conforme sistemática adotada também no CCESI do 
Leilão 02/2016. 

Não aproveitada 

Conforme disposto 
no § 5º do art. 9º da 
Portaria MME nº 
512/2018, a base de 
referência é o mês 
anterior à publicação 
desta Portaria, que 
ocorreu em 
dezembro de 2018. 

81. Absolar CCESI 

6.4 (...) 
Im: número índice do IPCA do mês de maio; e 
Io: número índice do IPCA do [mês de realização do Leilão]  

 
JUSTIFICATIVA 
Estas datas não estão atualizadas conforme as datas deste Leilão. 
Deverão ser atualizadas e, para tanto, sugere-se a redação 
adotada no CCESI do Leilão 02/2016, conforme ao lado. 

Não aproveitada 

Conforme disposto 
no § 5º do art. 9º da 
Portaria MME nº 
512/2018, a base de 
referência é o mês 
anterior à publicação 
desta Portaria, que 
ocorreu em 
dezembro de 2018. 

82. Absolar CCESI 

8.4 A partir do 20º (vigésimo)primeiro dia útil da data do 

vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na 

Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR 

poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10ª para a 

Aproveitada 
Parcialmente 

A redação da 
subcláusula será 
ajustada para 
contemplar 5 dias 
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realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 

5ª do CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE 

PAGAMENTO –  

CCG, caso aplicável 
 
JUSTIFICATIVA 
A concessão de prazo extra para pagamento, além do prazo já 

previsto na sistemática estabelecida no contrato, não é possível e 

prejudicará o fluxo financeiro da Vendedora perante seus 

fornecedores. Se a redação original permanecer, seria necessário 

aguardar 40 dias para o recebimento do pagamento pela energia 

gerada: 20 dias relativos ao prazo de pagamento constante da 

subcláusula 7.2 e mais 20 dias relativos ao prazo de mora da 

subcláusula 8.4. Considerando o volume do negócio envolvido, 

esta sistemática de prazos inviabilizará financeiramente a 

Vendedora, prejudicando sua capacidade de pagamento para 

fornecimento de energia do CCESI.  

úteis, considerando 
que a concentração 
do crédito em uma 
única distribuidora. 

83. Absolar CCESI 

9.2 As GARANTIAS FINANCEIRAS devem cobrir continua e 

integralmente as obrigações de pagamento mensal do 

DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR, 

durante todo o período de vigência contratual,  e serão podendo 

ser prestadas mediante uma ou mais das seguintes modalidades, 

respeitando os percentuais de garantia por modalidade(s) 

conforme abaixo, desde que de forma satisfatória para a 

VENDEDORA, que poderá aceitar ou recusar tais garantias a seu 

exclusivo critério:  

  

  

Não aproveitada 

A sugestão 
representará a 
fixação das garantias 
financeiras a serem 
utilizadas no 
contrato.  

Entende-se como 
pertinente que o 
CCESI estabeleça 
outras formas de 
garantais, permitindo 
às partes liberdade 
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i) Contrato de Constituição de Garantia via Vinculação de 

Receitas – CCG, conforme modelo constante do Anexo III deste 

CCESI;  

  

(ii) FIANÇA BANCÁRIA;   

  

(iii) CESSÃO DE CDB, conforme modelo constante do Anexo 

IV deste CCESI;   

  

(iv) 60% do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal 

garantidos por meio de TíTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA fornecidos 

pelo BNDES, pelo Tesouro Nacional ou outra garantia fornecida 

direta ou indiretamente pela União e seus entes,  

autarquias, bancos e sociedades; e  

  

(iv) 60% do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal garantidos por 
meio de Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de CCC e 
Vinculação de Receitas, em caráter prósolvendo, com 
responsabilidade solidária do Cedente/COMPRADOR, conforme 
modelo constante do Apêndice V deste CCESI.   
 
JUSTIFICATIVA 
Vale destacar que o edital para aquisição de energia elétrica e 

potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, 

aprovado pela Resolução Homologatória nº 1733/2014 já 

incorporava o termo “contínua”.  

  

Inserção das linhas finais ao caput:  

  

para definir os 
instrumentos que 
melhor lhes 
atendam. 
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Considerando que a escolha das garantias deve ser uma opção 

do VENDEDOR dentre as garantias previstas no Edital e não um 

acordo entre as Partes, sugerimos a alteração de texto ao lado, 

de forma que a ANEEL, nos termos de suas prerrogativas, já 

estabeleça o mecanismo de garantia e o percentual de alocação 

entre elas, da forma que já vêm adotando nos Leilões A – 4, A – 

6 e outros. Desta forma, e conforme comentários abaixo, 

propomos uma solução única de garantia, sem a necessidade de 

contratação de garantias provisórias, que apenas demandarão 

recursos desnecessários e o atraso da assinatura do CCESI.  

  

Entendimento em contrário levará à postergação da assinatura 

do CCESI e a iminente possibilidade de rescisão do CCESI, 

conforme previsto na Subcláusula 9.5 do CCESI, tornando o 

processo licitatório inócuo.  

  

Ademais, a definição das garantias já é amplamente utilizada nos 

Leilões do ACR para o Sistema Interligado Nacional e o prazo de 

entrega deste Leilão é exíguo e esta contratação exige cautela e 

compromisso em relação às garantias para que empreendedores 

possam, de forma confiável, contratar o suprimento com a 

distribuidora, em linha com uma estrutura de garantias aceitável 

para as instituições financeiras comumente atuantes no setor e 

cuja proposta de contratação seja mais econômica.   

  

Justificativa para os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) da Cláusula 9.2:  
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Trata-se de nossa proposta mais relevante para esta cláusula: 

Propomos que a composição possível de garantias estabeleça, 

desde já, um percentual a ser garantido por cada uma das 

modalidades e que sejam adotadas apenas duas modalidades de 

garantias, sendo: 120% do Documento de Cobrança será 

garantido por:  

  

(i) 60% do Documento de Cobrança garantido por meio  

de Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de 

CCC e Vinculação de Receitas; e  

  

(ii) 60% do Documento de Cobrança fornecido pelo 

BNDES, pelo Tesouro Nacional ou outra garantia 

fornecida direta ou indiretamente pela União e seus 

entes, autarquias, bancos e sociedades.  

  

Essa proposta leva em consideração que o prazo de entrega 

deste Leilão é exíguo e esta contratação exige cautela e 

compromisso em relação às garantias para que empreendedores 

possam, de forma confiável, contratar o suprimento com a 

distribuidora, em linha com uma estrutura de garantias aceitável 

para as instituições financeiras comumente atuantes no setor e 

cuja proposta de contratação seja mais econômica.  

  

Quanto a proposta do item ii acima, propõe-se também que a 
Portaria Ministerial sobre o Leilão preveja a concessão de garantias 
para o Leilão diretamente pela União e seus entes, autarquias, 
bancos e sociedades e Tesouro Nacional, tendo em vista a 
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natureza estratégica e necessária deste leilão, de forma a 
possibilitar a bancabilidade dos projetos e sua consequente 
implantação. 
 

Justificativa para as alterações abaixo acerca da Garantia de 

Recebíveis de CCC:  

  

Já quanto à Cessão de Créditos de Reembolso de CCC, a 

essência de uma garantia reside na sua pré-existência material 

em relação ao contrato garantido.   

  

Registre-se que os recebíveis da CCC serão constituídos 

posteriormente a contratação via recursos da CDE – Conta de 

Desenvolvimento Energético, submetendo-se ainda a diversas 

possibilidades de atos e fatos do Comprador impeditivos a 

consumação da constituição dos recebíveis da CCC, assim, 

gerando frustração da garantia e trazendo insegurança 

contratual. Podemos citar como um dos “fatos” impeditivos ao 

pagamento de recebíveis do CCC, a ocorrência de inadimplência 

/ irregularidade fiscal do Comprador. Já com relação aos “atos”, 

observa-se que após o período de geração mensal da energia e 

apresentação da cobrança pelo Vendedor, uma série de tarefas 

administrativas precisam ser realizadas pelo Comprador / Aneel / 

Eletrobrás / Gestor CDE para gerar a produção dos recebíveis da 

CCC. Caso esses entes falhem ou atrasem em suas obrigações, 

a garantia ficará vazia e sem nenhum efeito prático.   
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Vale lembrar ainda que a CCC reembolsa a parcela devida em um 
prazo de 60 a 90 dias após o pagamento do DOCUMENTO DE 
COBRANÇA do Vendedor pelo Comprador. 
Considerando que essas garantias servirão para, além de dar 

segurança ao contrato, serem usadas junto a instituições 

bancárias para viabilizar financiamentos, elas precisam dar ao 

agente financeiro a certeza material de sua permanente solidez.   

  

Quanto a esse especial de garantia via cessão de créditos de 
reembolso da CCC, é imperativo que sejam validadas as propostas 
/ alterações que adiante fazemos abaixo, nos campos próprios 

84. Absolar CCESI 

9.3    

O VENDEDOR deve indicar um ou mais dos instrumentos jurídico-
financeiros a que se refere a Subcláusula 9.2, observado que, no 
caso do item (v), Contrato de Cessão de Créditos e Reembolso de 
CCC e Vinculação de Receitas não poderá exceder o valor 
correspondente a 80% (oitenta por cento)  85% (oitenta e cinco por 
cento) do DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal 
 
Excluir as subcláusulas 9.4, 9.5, 9.6 e 9.11 do CCESI 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A proposta Subcláusula 9.2 acima prevalece sobre a proposta 

deste item, entretanto, caso não seja possível acatá-la, 

sugerimos, de forma alternativa, a adoção das alterações deste 

item.  

  

Não aproveitada 

O estabelecimento 
das garantias 
financeiras deve ser 
de comum acordo. 

A fixação de 80% 
para fins de 
reembolso da CCC 
leva em 
consideração o valor 
médio de 
desembolso da CCC 
para cobrir os custos 
de geração em 
sistemas isolados. 
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A garantia é ofertada pelo COMPRADOR, não cabendo a ele 

escolher a melhor que lhe convier uma vez que o beneficiário é o 

VENDEDOR. Caso semelhante ocorre com o item 9.2 onde cabe 

ao VENDEDOR escolher a garantia dentre 4 opções. A primeira 

vista, interessaria a qualquer VENDEDOR a utilização, como 

garantia do contrato, da opção 9.2.(i) e a opção 9.2.(v), esta com 

algumas modificações.   

  

A indicação de 85% como limite do DOCUMENTO DE COBRANÇA 
para pagamento pela CCC é porque o ACRmed representará 
aproximadamente 15% do preço vencedor do leilão, devidamente 
atualizado para cada liquidação de débito via reembolso da CCC.  
Todas as demais cláusulas onde for indicado este limite de 
reembolso da CCC, deverá ser corrigido para 85%. 

85. Absolar CCESI 

Excluir as subcláusulas 9.4, 9.5, 9.6 e 9.11 do CCESI 
 
 
JUSTIFICATIVA 
Estas subcláusulas devem ser excluídas considerando que a 

escolha das garantias deve ser uma opção do VENDEDOR 

dentre as garantias ofertadas no Edital e não um acordo entre as 

Partes. Entendimento em contrário levará à postergação da 

assinatura do contrato e a iminente possibilidade de rescisão do 

contrato, conforme previsto na Subcláusula 9.5 do CCESI, 

tornando o processo licitatório inócuo.   

  

A exclusão da 9.4 visa, também, excluir a possibilidade de 

contratação de garantias provisórias, de forma a permitir a 

economia de gastos desnecessários com a contratação de tais 

Não aproveitada 

Prejudicada pelo não 
acatamento da 
contribuição nº 83. 
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garantias, e também a incentivar que as Garantias Financeiras 

sejam entregues com a maior celeridade possível  

  

Ademais, esta proposta já é amplamente utilizada nos Leilões do 
ACR para o Sistema Interligado Nacional, o prazo de entrega deste 
Leilão é exíguo e a distribuidora contratante possui reconhecida 
limitação de capacidade financeira (situação diferente em relação 
ao leilão de 2016), o que exige maior cautela e compromisso em 
relação às garantias para que empreendedores possam, de forma 
confiável, contratar o suprimento com tal distribuidora, em linha 
com uma estrutura de garantias aceitável para as instituições 
financeiras comumente atuantes no setor. 

86. Absolar CCESI 

CLÁUSULA 13ª – CASO FORTUITO OU FORÇA  

MAIOR  

  

13.1 Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, 

nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que 

afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o 

CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo 

evento não responderá pelas consequências do não 

cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, 

durante o período de ocorrência do evento e proporcionalmente 

aos seus efeitos.  

  

13.1.1 No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as 

implicações de que trata a subcláusula 13.1 envolvem o não 

recebimento da RECEITA DE VENDA durante o período em que 

não entregou energia em decorrência de tal evento, sendo certo 

que a VENDEDORA terá direito à prorrogação dos períodos de 

Não aproveitada 

Não há respaldo 
legal ou regulatório 
para se prorrogar o 
período de 
suprimento, de forma 
abstrata, sem 
considerar o caso 
concreto e suas 
especificidades. 
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suprimento e de vigência do CCESI em prazo igual ao período do 

evento.  

(...) 
 
13.5 Exemplificativamente, mas não de forma exaustiva, são 

também considerados eventos de caso fortuito ou força maior os 

incêndios, enchentes, tormentas de granizo, raios (inclusive 

interferências eletromagnéticas causadas por raios), epidemias, 

guerras (tanto declaradas quanto não declaradas), atos de 

inimigos estrangeiros, expropriações, confisco, desprendimentos 

de terra, explosões, distúrbios, sabotagem, terrorismo, 

vandalismo e atos criminosos praticados por terceiros, bem como 

greves não diretamente relacionadas com o CCESI que 

impactem negativamente na entrega de energia pela 

VENDEDORA.  

 
JUSTIFICATIVA 
A inclusão de texto visa a limitar o montante de perda de receita 

de venda ao montante de energia que não foi entregue em 

decorrência do evento de força maior, evitando-se assim que a 

Vendedora não receba o pagamento no período em que entregou 

a energia e, portanto, cumpriu suas obrigações. Ademais, toda a 

estruturação financeira junto aos bancos financiadores será 

baseada nos recebíveis da geração de energia conforme previsto 

em contrato, razão pela qual se propõe a prorrogação de prazo 

para que a Vendedora possa receber as receitas previstas 

quando da contratação e assim cumprir com suas obrigações 

perante os financiadores.  
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Justificativa para a inclusão da 13.5.  

  

A lista exemplificativa visa a esclarecer, desde já, que tais 

eventos serão considerados como caso fortuito ou força maior, de 

forma a evitar questionamentos em relação à sua caracterização, 

possibilitando que as partes tomem as medidas necessárias para 

mitigação de risco, assim que tais atos forem identificados.  

87. Absolar CCESI – apêndice III 

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os 
recursos depositados na CONTA RESERVA em títulos e valores 
mobiliários emitidos ou, diretamente ou indiretamente, garantidos 
ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer agência ou 
órgão, deste, ou ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimento lastreados nesses títulos e valores mobiliários em 
moeda nacional ou em CDB de bancos de primeira linha, sempre 
através do BANCO GESTOR, bem como permanecerão 
bloqueados conforme acima mencionado.  

 
JUSTIFICATIVA 
A modificação proposta objetiva manter sempre os recursos 

dentro do BANCO GESTOR e sob seu controle.   

  

Vale destacar que o edital para aquisição de energia elétrica e 
potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, 
aprovado pela Resolução Homologatória nº 1733/2014 já 
incorporava as alterações propostas. 

Aproveitada 

 

88. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice III 

8.3 A revogação da outorga de poderes prevista na Subcláusula 
8.2 somente ocorrerá nos casos de substituição do BANCO 
GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, 

Aproveitada 
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sempre com a comunicação anuência prévia do VENDEDOR, 
observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 
 
JUSTIFICATIVA 
Tal modificação objetiva garantir a participação do VENDEDOR em 
todas as movimentações relativas ao BANCO GESTOR que 
relacionadas à garantia prestada. Vale destacar que o edital para 
aquisição de energia elétrica e potência associada de agente 
vendedor nos sistemas isolados, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 1733/2014 já incorporava as alterações 
propostas. 

89. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice IV 

Cláusula Sétima 
 
Os créditos cedidos, que obrigatoriamente deverão transitar pela 
conta corrente do CEDENTE CONTA VINCULADA, deverão ser 
transferidos pelo BANCO, à CESSIONÁRIA, pelo valor líquido 
correspondente à quantidade resgatada, descontado o valor da 
CPMF caso o saldo remanescente da conta corrente seja 
insuficiente para seu débito. 
 
JUSTIFICATIVA 
A conta corrente correta para o trânsito dos valores decorrentes 

do resgate das CDBs é a CONTA VINCULADA, criada para fins 

de pagamento dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA. Não há 

porque transitar em outra conta corrente.   

  

Excluir o desconto do valor da CPMF, pois não existe instrumento 

válido e legal com esta titularidade e que justifique a sua dedução.  

  

Aproveitada  
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Vale destacar que o edital para aquisição de energia elétrica e 
potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, 
aprovado pela Resolução Homologatória nº 1733/2014 já 
incorporava as alterações propostas. 

90. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

Inclusão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - 

CCEE, na qualidade de Interveniente – Anuente.   

 
JUSTIFICATIVA 
Faz-se necessária a inclusão da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica - CCEE neste CCCR na condição de interveniente 
- anuente uma vez que será a operadora da garantia. Assim, a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deve ser 
incluída ao final para assinar o CCCR na condição de 
intervenienteanuente.  

Não aproveitada 

A CCEE, consultada a 
respeito dessa 
proposição, por ocasião 
de outro Leilão para 
suprimento a sistema 
isolado, por meio da 
correspondência ref. CT-
2572/2016, aponta 
diversos problemas e 
impropriedades, 
podendo “causar 
interpretações 
equivocadas e vir a gerar 
confusão pelas partes 
quanto às atribuições da 
Câmara”, assim como 
“acarretar reflexos em 
relações firmadas com 
terceiros”.  

Não obstante, reafirma a 
CCEE o “compromisso, 
quando da assunção 
[dessas novas] 
atribuições, quanto ao 
atendimento à legislação 
e promoção dos 
repasses de recursos da 
CCC, RGR e CDE, desde 
que observada a 
disponibilidade de 
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recursos, nos termos da 
regulação aplicável”. 

Tal compromisso poderá, 
inclusive, ser objeto de 
formalização em 
documento específico, a 
exemplo do adotado em 
relação ao seu papel de 
gestora da Conta ACR. 

91. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

Todas as referências à Eletrobrás no Apêndice V do CCESI devem 
ser substituídas por referências à Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE, que, em 2016, passou a ser a gestora da 
CCC. 
 
JUSTIFICATIVA 
A CCEE, e não a Eletrobrás, é a atual gestora da CCC. 

Aproveitada 

 

92. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

2.2 A constituição da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 
obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita e o efetivo depósito de fundos em montante 
correspondente ao menos 3 (três) meses de faturamento, para 
efeito deste Contrato, somente deverá ser exigida 60 (sessenta) 
dias antes da data de início do suprimento previsto no CCESI.   
 
JUSTIFICATIVA 
A obrigatoriedade da apresentação da CONTA VINCULADA deve 

ser refletida desde o início do CCESI considerando que o 

empenho financeiro do VENDEDOR se inicia na data de 

assinatura do contrato. No caso de um prazo de implantação de 

12 meses com início da operação no 12º mês, o VENDEDOR já 

realizou todos os investimentos e desembolsos necessários para 

Não aproveitada 

Não se vislumbra 
razão para que a 
Compradora 
disponha de 
recursos já 
depositados na 
conta vinculada 
antes da data de 
início de suprimento. 
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a posterior constituição da garantia pelo COMPRADOR. Desta 

forma, da mesma maneira que o VENDEDOR fará o seu 

empenho, o COMPRADOR também deverá fazer o seu 

empenho.   

  

Destaca-se que a maior parte do investimento e desembolso no 
período de implantação (95%) caberá ao gerador e não ao 
provedor de combustível, sendo o gerador responsável por apenas 
15 ou 20% de toda a movimentação financeira do CCESI.  
Ademais, a distribuidora contratante possui reconhecida limitação 
de capacidade financeira, o que exige maior cautela e 
compromisso em relação às garantias para que empreendedores 
possam, de forma confiável, contratar o suprimento com tal 
distribuidora, em linha com uma estrutura de garantias aceitável 
para as instituições financeiras comumente atuantes no setor. 

93. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

5.2 O VENDEDOR obriga-se a somente exigir o pagamento do 

crédito cedido pelo COMPRADOR após a caracterização da mora 

da gestora da CCC no pagamento, no todo ou em parte, do 

crédito cedido.   

 
JUSTIFICATIVA 
Esta subcláusula não está clara uma vez que à VENDEDORA se 

obriga a exigir o pagamento do crédito cedido após a 

caracterização da mora da CCEE. Para que a CCEE esteja em 

mora, é necessário que a VENDEDORA já tenha exigido o 

pagamento. Sugerimos excluir essa subcláusula.  

Vale destacar que o edital para aquisição de energia elétrica e 
potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, 

Aproveitada 
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aprovado pela Resolução Homologatória nº 1733/2014 já 
incorporava as alterações propostas. 

94. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

6.2 São obrigações do COMPRADOR:   

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e 

ordem do VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os 

recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE  

COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCESI e 
neste Contrato; 
(...) 
VII – Manter-se adimplente com as suas obrigações fiscais, 

tributárias, regulatórias e setoriais, em especial junto à Eletrobrás 

– CCC e ANEEL, de forma a estar sempre em condições de 

receber pontualmente os recursos provenientes da CCC.   

 
JUSTIFICATIVA 
Considerando que é condição ‘sine qua non’ para o recebimento 

dos recursos da CCC, a regularidade fiscal do Comprador, bem 

como de suas obrigações junto a ANEEL, é imperioso que o 

mesmo assuma a obrigação contratual de estar sempre 

adimplente.   

  

Ademais, a distribuidora contratante possui reconhecida limitação 
de capacidade financeira, o que exige maior cautela e 
compromisso em relação às garantias para que empreendedores 
possam, de forma confiável, contratar o suprimento com tal 
distribuidora, em linha com uma estrutura de garantias aceitável 
para as instituições financeiras comumente atuantes no setor. 

Não aproveitada 

O que está sendo 
proposto já consta 
como obrigação da 
compradora na 
qualidade de 
concessionária de 
distribuição.  

Não se vislumbra 
necessidade de se 
repetir essa 
obrigação no 
contrato de cessão. 

95. Absolar CCESI – apêndice V Subcl. 8.1.III   Aproveitada   
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informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo 

suficiente na CONTA na CONTA  

VINCULADA, mediante solicitação escrita 
 
JUSTIFICATIVA 
Correção textual. 

96. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

8.3 A revogação da outorga de poderes prevista na Subcláusula 
8.2 somente ocorrerá nos casos de substituição do BANCO 
GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, 
sempre com comunicação anuência prévia ao VENDEDOR, 
observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 
 
JUSTIFICATIVA 
A troca do BANCO GESTOR, a ensejar a revogação da 

procuração, somente pode ser feita com a anuência de ambas as 

partes, vale dizer, com obrigatoriedade da anuência prévia do 

VENDEDOR.   

  

Vale destacar que o edital para aquisição de energia elétrica e 
potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, 
aprovado pela Resolução Homologatória nº 1733/2014 já 
incorporava as alterações propostas. 

aproveitada 

 

97. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

 

V. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do 

COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na Agência nº....., 

sob o nº ....., utilizada para centralizar os recursos resultantes do 

recebimento da Conta de Consumo de  

Aproveitada 
parcialmente 

A fixação de 80% 
para fins de 
reembolso da CCC 
leva em 
consideração o valor 
médio de 
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Combustíveis – CCC pago pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

– (“ELETROBRAS”) Câmara de Comercialização de  Energia 

Elétrica - CCEE cujo fluxo mensal de recursos deve equivaler, 

mensalmente a ao valor dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 

descontado o produto da quantidade correspondente de energia 

elétrica pelo custo médio da energia e potência comercializadas 

no Ambiente de Contratação Regulada – ACR do SIN (ACRmed), 

para pagamento do montante de aproximadamente [805% 

(oitenta e cinco por cento)] dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 

movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em 

cumprimento às determinações do  

VENDEDOR e na forma deste Contrato; 
 
JUSTIFICATIVA 
A CCEE é a gestora da CCC. Conforme proposição para a 
Subcláusula 9.2 acima, propõe-se um percentual garantido de 
85%. 

desembolso da CCC 
para cobrir os custos 
de geração em 
sistemas isolados. 

 

 

98. 
Absolar 

 
CCESI – apêndice V 

3.1 Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento 

assumidas pelo COMPRADOR no CCESI, e observadas as 

condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o 

COMPRADOR cede ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e 

irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações 

decorrentes do CCESI, o CRÉDITO DE REEMBOLSO que será 

depositado, salvo motivo de força maior, exclusivamente na  

CONTA VINCULADA, limitado ao montante de 850% dos valores 

indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA. na forma descrita 

na Subcláusula 3.2. 

 
JUSTIFICATIVA 

Não aproveitada 

A fixação de 80% 
para fins de 
reembolso da CCC 
leva em 
consideração o valor 
médio de 
desembolso da CCC 
para cobrir os custos 
de geração em 
sistemas isolados. 
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Não há razão para existir um “motivo de força maior” quando se 

trata de cumprimento de contrato de garantia, considerando que 

esta deve estar previamente constituída no momento da 

assinatura do contrato. Se o COMPRADOR não honrou o 

compromisso estabelecido no CCESI com VENDEDOR, ele tem 

que pagar quer com recursos próprios quer com recursos 

oriundos das garantias estipuladas no CCESI. A execução de 

uma garantia nunca pressupõe um motivo de força maior e a 

CCC não pode, na condição de garantidor, apresentar um motivo 

de força maior.   

A alteração do percentual garantido para 85%, segue a nossa 
proposição para a Subcláusula 9.2 acima, em que propusemos um 
percentual garantido de 85%. 

 

99. 

PSS 
Investimento

s e 
Participações 

Edital 

3.3 A(s) VENDEDORA(S) deverá(ão) encaminhar à 
ANEEL, no prazo máximo de 90180 dias após a 
emissão da Outorga de Autorização, a Licença 
Ambiental Prévia da(s) solução(ões) de suprimento 
vencedora(s), sob pena de desclassificação das 
VENDEDORA(S) e a resolução dos CCESI(s) que 
tenham sido assinado(s) em decorrência deste 
LEILÃO. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
O item 3.3. da minuta do Edital estabelece que a 
Licença Ambiental Prévia deverá ser apresentada pelo 
proponente licitante 90 dias após a emissão da 
outorga do projeto.  

Aproveitada 
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No entanto, deve-se considerar que 90 dias configura 
um prazo curto, usualmente insuficiente para a 
obtenção da licença prévia de um projeto de energia 
elétrica, em especial neste caso, em que haverá uma 
concentração de processos a serem licenciados 
simultaneamente pelo órgão ambiental responsável da 
região.  
  
O atraso na emissão de licenças ambientais é uma 
realidade constante no contexto de projetos de 
energia, de forma que representa parcela considerável 
das razões para solicitação de excludente de 
responsabilidade perante esta D. ANEEL.  
  
Ainda, considerando que o atraso na emissão de 
licença ambiental, como marco expressamente 
previsto na autorização, pode acarretar em 
penalidades ao empreendedor, entende-se que, a fim 
de mitigar tal risco, o Edital deve ser alterado para 
prever prazo mais razoável e adequado para 
cumprimento do marco em questão.  
  
Dessa forma, sugere-se o aumento do prazo previsto 
no item 3.3 para 180 dias contados a partir da emissão 
da outorga. 

100. PSS 
Investimento

Edital 

ALTERNATIVA A  
  
10.3.2.3 Etapa de Ratificação de Lances: A 
PROPONENTE cuja solução de suprimento marginal 

Não aproveitada 

Fora do escopo da 
AP, pois a 
sistemática a ser 
utilizada no Leilão foi 
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s e 
Participações 

tenha completado a quantidade demandada do 
produto poderá ratificar seu LANCE, para uma 
quantidade de Lotes calculada pelo maior valor entre 
(i) a quantidade de Lotes que complete a quantidade 
demandada do produto, igual a quantidade 
demandada do produto subtraída do somatório dos 
demais Lotes atendidos, e (ii) dez por cento da 
quantidade demandada de energia, limitado à Energia 
Habilitada da solução de suprimento marginal. Caso a 
Proponente não ratifique seu Lance, todos os lotes 
ofertados serão classificados como lotes excluídos.  
  
10.3.2.3.1 O mecanismo disposto no item 10.3.2.3 
acima não será aplicável às soluções de suprimento 
de fonte energética primária renovável.  
  
ALTERNATIVA B  

  
10.3.2.3 Etapa de Ratificação de Lances: A 
PROPONENTE cuja solução de suprimento marginal 
tenha completado a quantidade demandada do produto 
poderá ratificar seu LANCE, para uma quantidade de 
Lotes calculada pelo maior valor entre (i) a quantidade 
de Lotes que complete a quantidade demandada do 
produto, igual a quantidade demandada do produto 
subtraída do somatório dos demais Lotes atendidos, e 
(ii) dez por cento da quantidade demandada de 
energia, limitado à Energia 
 

estabelecida na 
Portaria MME nº 
145/2019, que por 
sinal foi precedida 
de Consulta Pública 
realizada pelo 
Ministério de Minas 
e Energia 
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Habilitada da solução de suprimento marginal. Caso a 
Proponente não ratifique seu Lance, todos os seus 
lotes ofertados serão classificados como lotes 
excluídos, considerando, inclusive, os lotes de demais 
soluções de suprimento da Proponente que tenham se 
classificado nas etapas anteriores do LEILÃO, a 
critério da Proponente.  
  
ALTERNATIVA C  
  
10.3.2.3 Etapa de Ratificação de Lances: A 
PROPONENTE cuja solução de suprimento marginal 
tenha completado a quantidade demandada do produto 
poderá ratificar seu LANCE, para uma quantidade de 
Lotes calculada pelo maior valor entre (i) a quantidade 
de Lotes que complete a quantidade demandada do 
produto, igual a quantidade demandada do produto 
subtraída do somatório dos demais Lotes atendidos, e 
(ii) dez por cento da quantidade demandada de 
energia, limitado à Energia Habilitada da solução de 
suprimento marginal, e (iii) (iii.1) 75% dos lotes 
cadastrados pela PROPONENTE vencedor marginal 
para soluções de suprimento a partir de gás ou fontes 
renováveis, (iii.2) 50% dos lotes cadastrados pela 
PROPONENTE vencedor marginal para soluções de 
suprimento a partir de combustíveis fósseis, limitado a 
20% da demanda do certame. Caso a PROPONENTE 
não ratifique seu LANCE, todos os lotes ofertados 
serão classificados como lotes excluídos 
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JUSTIFICATIVA 
O item 10.3.2.3 estabelece o mecanismo de ratificação 
de lance que contempla a possibilidade de contratação 
parcial do projeto, caso classificado como solução de 
suprimento marginal.  
  
Sobre o tema, entendemos que o mecanismo não 
deveria ser aplicável aos projetos de energia 
renovável, tendo em vista a sua capacidade instalada 
reduzida comparativamente às demais soluções de 
suprimento.  
  
Entende-se que o mecanismo foi inserido a fim de 
evitar que a contratação de projetos com capacidade 
instalada substancial, tal como termelétricas, resulte 
na sobrecontratação das distribuidoras de energia 
elétrica.  
  
No entanto, deve-se ponderar que tal risco não é 
material para as distribuidoras quando nos referimos a 
projetos com capacidade instalada menor, tais como 
plantas eólicas e fotovoltaicas.   
  
Por outro lado, a viabilidade econômico-financeira e 
financiabilidade desses projetos está vinculada à 
implantação e à contratação de todo parque eólico ou 
solar. Dessa forma, a contratação parcial pode 
acarretar na inviabilidade da construção do projeto.  
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Ainda, há que se considerar que, diferentemente do 
que ocorre nos demais leilões, no presente certame, o 
projeto não estará conectado ao Sistema Interligado 
Nacional – SIN e, portanto, dificilmente terá outra 
alternativa de venda de energia se não a 
comercialização mediante o presente Leilão. 
No mesmo sentido, alguns projetos de mesmo grupo 
econômico somente se mostram viáveis se 
contratados em conjunto. Logo, caso apenas um dos 
projetos se classificar na última etapa do leilão e outro 
projeto pertencente ao mesmo parque ou grupo 
econômico se configurar como a solução de 
suprimento marginal, deve-se ao menos permitir que o 
empreendedor (e/ou, o grupo econômico) retire todos 
os seus projetos, sob risco de inviabilidade econômico-
financeira dos demais projetos classificados no 
certame.  
  
Como última medida, propõe-se que ao menos sejam 
estipulados limites de redução na capacidade instalada 
das soluções de suprimento, de acordo com a fonte 
utilizada 

101. 

PSS 
Investimento

s e 
Participações 

Edital 

 
11.6.2 Diagrama do GRUPO ECONÔMICO, 
promovendo abertura do quadro de acionistas/cotistas. 
até a participação acionária final, constando a 
designação empresarial, CNPJ ou CPF.  
  
11.6.2.1 O diagrama deverá apresentar as 
participações diretas e indiretas, até seu último nível, 

Não aproveitada 

O conhecimento do 
grupo econômico é 
importante para se 
saber os reais 
investidores, não se 
fazendo distinção se 
a proponente 
vencedora é uma 
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indicando os respectivos controladores. A abertura 
deve considerar todo tipo de Proposta, inclusive 
minoritária superior a 5%. Participações inferiores a 
5% também devem ser informadas quando o acionista 
fizer parte do Grupo de Controle por meio de Acordo 
de Acionistas.  
  
11.6.2.2. No caso de FIP, deverá ser apresentado 
diagrama do GRUPO ECONÔMICO nos termos do 
item 11.6.2 acima, especificamente no que diz respeito 
à cadeia societária do gestor/administrador do FIP.  
  
[renumerar item subsequente] 
 
JUSTIFICATIVA 
O item 11.6.2 da minuta do Edital do Leilão n° 
1/2019ANEEL estabelece que o participante deverá 
apresentar diagrama do grupo econômico, 
considerando a abertura de todo o tipo de participação, 
inclusive minoritária superior a 5%.  
  
Especificamente no caso de Fundos de Investimento 
em Participações - FIPs, a divulgação de informações 
relacionadas a investimentos está protegida por sigilo 
bancário, nos termos da Lei Complementar n° 105, de 
10.01.2001, de modo que será necessário obter 
autorização de cada investidor para divulgação de 
referida informação.  
  

pessoa jurídica ou 
um FIP. 
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No mais, cumpre observar que em alguns casos 
(principalmente diante de FIPs já capitalizados), a 
relação dos cotistas é extensa. Nesse contexto, a 
obtenção de aprovação de cada cotista poderá 
prejudicar a apresentação dos documentos de 
habilitação, nos termos exigidos pelo Edital.  
  
Por outro lado, a gestão e decisão efetiva de 
investimentos, condução de operações, eleição de 
administradores de companhias investidas, etc, em 
um FIP, é feita pelo gestor/administrador do fundo.  
  
Assim, propõe-se incluir disposição na minuta do Edital 
esclarecendo que, no caso de FIPs, somente seja 
necessário divulgar a cadeia societária do 
gestor/administrador do fundo. 

102. 

PSS 
Investimento

s e 
Participações 

Edital 

11.9. Documentos de qualificação técnica: [...]  
  
11.9.2 Acervo técnico da empresa ou das empresas 
reunidas em consórcio, com um ou mais atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado ou com declaração da própria empresa 
referente a usina(s) de sua propriedade, que comprove 
que a PROPONENTE vencedora executou 
satisfatoriamente serviço de instalação e operação de 
central(is) geradora(s) de tecnologia similar à solução 
de suprimento habilitada pela EPE.  
  
11.9.2.1 Para fins de cumprimento do disposto no item 
11.9.2 acima, poderá ser apresentado acervo técnico e 

Aproveitada 
Parcialmente 

A redação desse 
item será ajustada 
para contemplar a 
redação utilizada nos 
leilões de energia 
nova. 
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atestados relacionados a empresas de mesmo grupo 
econômico ou sob mesma gestão que PROPONENTE 
vencedora. 
 
JUSTIFICATIVA 
O item 11.9.2 da minuta do Edital trata da 
obrigatoriedade de apresentação de acervo técnico da 
empresa ou das empresas reunidas em consórcio, 
comprovando que a proponente executou 
satisfatoriamente serviço de instalação e operação de 
central(is) geradora(s) de tecnologia similar.  
  
Deve-se considerar, no entanto, que no caso de FIP 
tal comprovação não deve se restringir ao veículo 
participante em si, haja vista que os investimentos em 
ativos são viabilizados mediante sociedades 
controladas pelo fundo.  
  
Para tanto, é importante considerar o acervo técnico 
tanto das empresas do mesmo grupo econômico ou 
sob a mesma gestão da proponente vencedora.  
  
Tal alteração é de extrema relevância a fim de garantir 
a participação de um maior número de proponentes no 
leilão, assegurando maior competitividade ao certame 
e, por conseguinte, modicidade tarifária, que 
representa o objetivo último do procedimento licitatório. 

103. PSS 
Investimento

Edital 
11.9.3.3.1 Ficam ressalvados os casos de atraso 
comprovadamente provocados por atos do Poder 
Público e/ou os decorrentes de caso fortuito ou de força 

Não aproveitada 
A proposta 
apresentada é muito 
específica, cujo 
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Participações 

maior, incluindo os atrasos na liberação das licenças 
ambientais, inclusive quando motivado por conflito de 
competência entre os órgãos ambientais para o 
licenciamento, desde que a VENDEDORA não tenha, 
de nenhum modo, concorrido para esses atrasos. 
 
JUSTIFICATIVA 
O item 11.9.3.3.1 estabelece como hipótese de 
excludente de responsabilidade do proponente atraso 
na emissão de licença ambiental, desde que não 
motivado pela vencedora.  
  
Nesse sentido, propõe-se esclarecer que a excludente 
de responsabilidade também abrangerá as hipóteses 
em que o atraso no licenciamento ambiental decorra de 
discussões entre órgãos ambientais sobre conflito de 
competência para emissão das licenças do projeto. 

tratamento em 
relação a eventos 
dessa natureza será 
feito considerando o 
caso concreto. 

 

 

104. 

PSS 
Investimento

s e 
Participações 

Edital 

16.4 As penalidades previstas nos subitens 16.1.3 e 
16.1.4 se aplicam também ao acionista controlador às 
empresas integrantes do Grupo Econômico a que 
pertença da VENDEDORA, adjudicatária ou a 
autorizada, nos termos da Resolução Normativa nº 
63/2004, artigo 10, §1º 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Nos termos do item 16.4 da minuta do Edital do Leilão 
n° 1/2019-ANEEL as penalidades de suspensão 
temporária do direito de contratar ou participar de 
licitações promovidas pela ANEEL por até 2 anos, bem 

Não aproveitada 

As penalidades 
disposta na seção 16 
do edital se referem 
às sanções 
especificadas na Lei 
8.666/93, não 
estando adstritas aos 
termos da Res. 
Normativa 63/2004.   
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como, a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser 
estendidas às empresas integrantes do Grupo 
Econômico.  
  
No entanto, deve-se alterar tal disposição a fim de 
observar as condições impostas pela regulamentação 
em vigor publicada pela própria ANEEL, qual seja, a 
Resolução Normativa nº 63/2004, que, por sua vez, 
estabelece que as penalidades elencadas acima 
podem ser estendidas tão somente ao acionista 
controlador da vendedora, e, por conseguinte, atender 
ao princípio da legalidade, conforme previsto na 
Constituição Federal. 

105. 

PSS 
Investimento

s e 
Participações 

Edital 

4.2.11 Entrega dos documentos de constituição da 
SPE.  
  

4.2.11.1 A(s) ADJUDICATÁRIA(S) que 
constituírem SPE, nas condições dos itens 
2.2.2 ou 2.4, deverá(ão) enviar à ANEEL os 
documentos indicados na Seção 14 deste 
Edital, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após 
a homologação do resultado e adjudicação do 
objeto do certame.  

  
14.2 As VENDEDORAS que constituírem SPE, 
conforme itens 2.2.2 ou 2.4 deste Edital, deverão 
enviar à ANEEL, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis 
após a adjudicação do objeto do LEILÃO, o ato 
constitutivo e os últimos atos de eleição dos atuais 

Não aproveitada 

O prazo de 20 dias 
úteis nos parece um 
prazo razoável e 
suficiente para a 
apresentação dos 
documentos da SPE. 
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diretores desta sociedade, bem como a documentação 
de Qualificação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, e o Diagrama do GRUPO ECONÔMICO, 
nas mesmas condições da Seção 11 deste Edital. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com os itens 4.2.11 e 14.2 da minuta do 
Edital, os documentos de constituição da Sociedade 

de Propósito Específico (“SPE”) devem ser entregues 
pela vencedora após 20 úteis da homologação e 
adjudicação do resultado e adjudicação do objeto do 

certame.  
  
No entanto, como é de conhecimento, a maioria dos 
proponentes constituem a SPE apenas após a 
realização do leilão, uma vez confirmado que seu 
respectivo projeto se consagrou vencedor na licitação.  
  
Nesse sentido, a fim de viabilizar o cumprimento do 
requisito imposto no âmbito do leilão, faz-se necessária 
a extensão do respectivo prazo para 30 dias úteis. 
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11.8.2.4 A PROPONENTE vencedora deverá 
comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 
por cento) do valor do INVESTIMENTO declarado à 
EPE, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 
8.666/1993.  
  
11.8.2.4.1 Em caso de consórcio, o consórcio 
vencedor deverá comprovar o patrimônio mínimo de 

Não aproveitada 

Para o certame em 
tela, não se 
vislumbra motivo 
para o consórcio 
receber tratamento 
diferenciado em 
relação à 
qualificação 
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30% (trinta por cento) do valor do INVESTIMENTO 
declarado à EPE, na forma do inciso III do art. 33 da 
Lei nº 8.666/1993.  
  
[renumerar itens subsequentes]  
  
(...)  
  
11.8.2.4.8 Caso o consórcio seja composto por FIP, 
deverá ser observado o atendimento à condição 
descrita na fórmula a seguir:  
  

 PLdos cotistas  0,3. x .Valor do Investimento  

  
(...)  
  
11.8.2.4.9 No caso de FIP, caso o Patrimônio Líquido 
exigido não possa ser comprovado via balanço 
patrimonial do fundo informado para a CVM, nos 
termos do disposto no inciso I, art. 46 da Instrução 
CVM nº 578/2016, este deverá ser comprovado pelo 
somatório dos Patrimônios Líquidos de seus cotistas, 
que deverá ser igual ou superior a 10% (dez cento) ou 
30% (trinta por cento) do valor INVESTIMENTO 
declarado à EPE, nos termos d 

Subcláusulas 11.8.2.4 e 11.8.2.4.1 
 
JUSTIFICATIVA 
De acordo com o item 11.8.2.4 da minuta do Edital, 
exige-se a comprovação de patrimônio líquido mínimo 

econômica-
financeira.  
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de 10% como critério de qualificação 
econômicofinanceira.  
  
Considerando que o inciso III do art. 33 da Lei nº 
8.666/1993 permite a majoração de referida 
comprovação para até 30% do valor do investimento 
no caso específico de consórcios, entende-se que tal 
medida também deve ser adotada por esta D. ANEEL.  
  
Conforme já exposto acima, o presente Leilão possui 
cunho extremamente estratégico a fim de garantir a 
estabilidade e independência para o suprimento de 
energia elétrica no Estado de Roraima. Sendo assim, 
deveria estar exposto à menor quantidade de riscos 
possíveis.  
  
Nesse sentido, a fim de reduzir os riscos associados à 
viabilidade econômico-financeira da solução de 
suprimento contratada, propõe-se majorar o critério de 
qualificação econômico-financeira especificamente no 
que diz respeito ao patrimônio líquido mínimo para 
30%, quando os proponentes fizerem parte de 
consórcio. 
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11.9.3 Cronograma físico de implantação da soluç de 
suprimento, conforme habilitação técnica realiza pela 
EPE, observando-se o item 3.3 quanto ao prazo para 
a apresentação da Licença Ambiental Prévia.  
  
11.9.3.1.2 Para solução de suprimento de fonte 
Eólica:  

Aproveitada 
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DESCRIÇÃO  DO  
MARCO  

DATA  

Obtenção da Licença  
Ambiental Prévia – LP  

/ /  
  

Obtenção da Licença  
 Ambiental  de  
Instalação – LI   

/ /  
  

Comprovação do  
aporte de capital ou 
obtenção do 
financiamento referente 
a pelo menos 20% 
(vinte por cento) do 
montante necessário à 
implantação do 
empreendimento  

/ /  
  

Comprovação de 
celebração de 
instrumento contratual 
de fornecimento dos 
aerogeradores ou 
“EPC” (projeto, 
construção, montagem 
e compra de 
equipamentos) 

/ /  
  

Início da implantação 
do canteiro de obras  

  

Início das obras civis 
das estruturas  

/ /  
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Início da concretagem 
das bases das  
unidades geradoras  

/ /  

Início da montagem das 
torres das  
unidades geradoras  

/ /  

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

/ /  
  

Conclusão da 
montagem das torres 
das unidades 
geradoras  

/ /  
  

Obtenção da Licença  
Ambiental de Operação 
- LO  

/ /  
  

Início da operação em 
teste (inserir uma linha 
para cada unidade 
geradora)  

/ /  
  

Início da operação 
comercial (inserir uma 
linha para cada 
unidade geradora)  

/ /  
  

 
 
 
JUSTIFICATIVA 
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No contexto da comprovação da habilitação técnica 
dos proponentes vencedores, o item 11.9.3 da minuta 
do Edital do Leilão nº 1/2019-ANEEL estabelece a 
necessidade de apresentação, pelo empreendedor, 
de cronograma contemplando os marcos de 
implantação da solução de suprimento, o qual deverá 
ser refletido no ato de outorga, conforme modelo 
anexo.  
  
O Anexo III do Edital n° 1/2019-ANEEL, entretanto, 
estabelece duas datas adicionais que devem ser 
igualmente refletidas no cronograma disposto no item 
11.9.3.1.2 do edital, quais sejam, as datas para 
comprovação do aporte de capital ou obtenção do 
financiamento referente a pelo menos 20% (vinte por 
cento) do montante necessário à implantação do 
empreendimento, bem como, para comprovação de 
celebração de instrumento contratual de 
fornecimento dos aerogeradores ou “EPC” (projeto, 
construção, montagem e compra de equipamentos).  
  
Conforme já exposto acima, o presente Leilão possui 
cunho extremamente estratégico a fim de garantir a 
estabilidade e independência para o suprimento de 
energia elétrica no Estado de Roraima. Sendo assim, 
deveria estar exposto à menor quantidade de riscos 
possíveis.  
  

Nesse sentido, propõe-se que sejam estabelecidos 
prazos específicos para comprovação da viabilidade 
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técnica e financeira do projeto vencedor durante sua 
fase de implementação, a fim de reduzir os riscos de 
atraso na implantação da solução de suprimento 
contratada. 
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3.4. Caso a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO 
COMERCIAL da(s) USINA(S) seja anterior à DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO, as PARTES poderão 
acordar a antecipação da DATA DE INÍCIO 
SUPRIMENTOa DATA DE INICIO DE SUPRIMEN 
será antecipada para a DATA DE ENTRADA 
OPERAÇÃO COMERCIAL, desde que a REDE 
DISTRIBUIÇÃO tenha disponibilidade para escoar 
energia gerada.  
  
3.4.1. Na hipótese de antecipação da DATA DE 
ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da 
USINA(S) a data de término do PERÍODO 
SUPRIMENTO será mantida 

 
JUSTIFICATIVA 
A minuta do CCESI estabelece que o período de 
suprimento do contrato deverá se encerrar às 24 
horas do dia 27 de junho de 2036.  
  

Nesse sentido, propõe-se inclusão de redação na 
cláusula 3.4 a fim de esclarecer que a data de 
encerramento do período de suprimento não será 
alterada, ainda que ocorra a antecipação do prazo de 
suprimento. 

Não aproveitada 

A concessionária de 
distribuição deve ter 
controle a respeito 
dessa antecipação, 
não podendo ser 
mandatório. 

 

Quanto a sugestão 
de que a antecipação 
não afeta a data de 
término do período 
de suprimento não 
encontra respaldo na 
Portaria MME 
512/2018 que 
estabelece que o 
período de 
suprimento é fixo (15 
ou 7 anos). 
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Baseado no Edital do Leilão nº 09/2015, sugerimos 
alterar as minutas de CCESI para o Produto Energia 
Solar e para o Produto Energia Eólica, nos seguintes 
termos:  
 
Para o CCESI do Produto Energia Eólica, propomos 
adotar o sistema previsto na Cláusula 6ª (DA CONTA 
DE ENERGIA), Cláusula 7ª (DA RECEITA DE 
VENDA), 10ª (DO RESSARCIMENTO POR DESVIOS 
NEGATIVOS DE GERAÇÃO) e Cláusula 11ª (DA 
CESSÃO E AQUISIÇÃO DE ENERGIA), conforme 
previsto no Contrato de Energia de Reserva – CER do 
Leilão de Energia nº 09/2015.(ANEXO II)  
  
 Para o CCESI do Produto Energia Solar, propomos 
adotar o sistema previsto nas Cláusula 4ª (DA 
ENTREGA DE ENERGIA), na Cláusula 6ª (DA CONTA 
DE ENERGIA), Cláusula 7ª (DA RECEITA DE 
VENDA), 10ª (DO RESSARCIMENTO POR DESVIOS 
NEGATIVOS DE GERAÇÃO) e Cláusula 11ª (DA 
CESSÃO E AQUISIÇÃO DE ENERGIA), conforme 
previsto no Contrato de Energia de Reserva – CER do 
Leilão de Energia nº 09/2015 (ANEXO III) 
 
JUSTIFICATIVA 
O Leilão n° 01/2019 abriu grande oportunidade para a 
inserção de geração de energia renovável em área 
ainda pouco explorada do território nacional e, para 
que a sua contratação seja bem-sucedida, é 

Não aproveitada  

A Portaria de 
Diretrizes estabelece 
que a remuneração 
do empreendimento 
do Produto Energia 
será proporcional à 
energia efetivamente 
entregue. Logo, não 
cabe o conceito de 
ressarcimento.   
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fundamental que o compromisso de entrega de 
energia seja aderente ao perfil de risco de geração de 
energia de cada fonte específica, seja eólica ou solar.  
  
O potencial solar e eólico de Roraima ainda é pouco 
conhecido e campanhas de medição destes recursos 
ainda são incipientes de tal forma, que se faz 
necessária a adoção de mecanismos que protejam os 
empreendedores de variações abruptas de receita, 
devidas à incerteza da produção de energia. Assim, se 
faz necessária a adoção de mecanismos de mitigação 
de risco, conforme previsto nos primeiros leilões de 
contratação de energia de reserva, adaptado ao prazo 
de duração deste CCESI.  
   
Do ponto de vista operacional, devido à característica 
especifica da região, principalmente os projetos 
eólicos tendem a ter capacidade instalada “menor” que 
a média do SIN. Desse modo, indisponibilidade de 
cada aerogerador tende a impactar de maneira 
significativa a geração, ou seja, se considerarmos o 
período necessário de manutenção à sazonalidade 
normal esperada do recurso eólico, existirá grande 
possibilidade de variação extrema de receita que 
poderá trazer impacto financeiro determinando à 
inviabilidade do negócio.  
  
Assim propomos que sejam adotados mecanismos 
específicos de (i) entrega de energia, (ii) conta de 
energia, (iii) receita de venda, (iv) ressarcimento por 

Número: 48577.000523/2019-00-1 (ANEXO: 001)



 
 
 
 

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

 

desvios negativos de geração, (v) cessão e aquisição 
de energia, etc.  
  
A não adoção de tais mecanismos alocará grande risco 
ao empreendedor, o qual poderá impactar de maneira 
determinante a viabilidade destes projetos, seja pela 
percepção de risco do investidor ou até da instituição 
financeira que os apoiará. 
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8.4 A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do 
vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA 
indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas 
previstas nas Cláusulas 9ª e 10ª para a realização de 
seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª 
do CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA 
DE PAGAMENTO – CCG e para a inclusão da 
COMPRADORA no Cadastro de Inadimplentes da 
ANEEL, nos termos do artigo 2º da Resolução 
Normativa nº 538/2013, caso aplicável 
 
JUSTIFICATIVA 
A cláusula 8.4 da Minuta do CCESI (Produto Energia) 
trata a respeito das medidas que poderão ser 
adotadas pela vendedora em caso de inadimplemento 
da distribuidora, na qualidade de compradora de 
energia elétrica.   
Nesse sentido, propõe-se a inclusão de redação na 
cláusula 8.4, esclarecendo a possibilidade de inclusão 
da distribuidora no cadastro de inadimplentes da 
ANEEL, nos termos do artigo 2º da Resolução 

Não aproveitada 

Desnecessário 
colocar a hipótese 
no cadastro de 
inadimplentes, afinal 
essa possibilidade já 
consta da Res. 
Normativa nº 
538/2013. 
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Normativa nº 538/2013, caso ela deixe de cumprir com 
suas obrigações, conforme previstas no CCESI. 
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10.2 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta 
Cláusula, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE e, caso o 
problema não seja sanado no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis contados do recebimento da 
notificação, após garantido o contraditório e a ampla 
defesa à outra PARTE, facultará à PARTE adimplente 
a considerar resolvido o CONTRATO. 
 
JUSTIFICATIVA 
A cláusula 10.2 da Minuta do CCESI (Produto  
Energia) trata da possibilidade de rescisão contratual 
em caso de inadimplemento, por uma das partes, de 
suas obrigações.  
  
Propõe-se, no entanto, deixar expresso na cláusula 
contratual que o princípio do contraditório e da ampla 
defesa deverá ser observado no contexto do processo 
da rescisão contratual. 

Aproveitada 
Parcialmente 

A redação desse 
item será ajustada 
para contemplar a 
expressão “após 
manifestação da 
Aneel”, o que 
contempla em parte 
com o objetivo 
dessa contribuição 
de se evitar que 
ocorra um ato 
sumário, sem que a 
outra parte seja 
ouvida. 
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11.1 A PARTE que, por sua ação ou omissão, der 
causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 10ª, ficará obrigada a 
pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano 
três anos de faturamento, calculada de acordo com a 
equação algébrica abaixo: 
 
JUSTIFICATIVA 

Aproveitada 
Parcialmente. 
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Nos termos da cláusula 11.1 da Minuta do CCESI 
(Produto Energia), a penalidade de multa por 
resolução contratual estaria limitada em um ano de 
faturamento.  
  
No entanto, dada a especificidade deste leilão, propõe-
se o aumento do limite para a penalidade de multa para 
3 anos a fim de conceder maior segurança financeira 
ao desenvolvedor do projeto. 
Isso porque, diferentemente do que ocorre nos demais 
leilões, neste procedimento, o projeto não estará 
conectado ao Sistema Interligado Nacional e, portanto, 
não possuirá outra alternativa de venda de energia se 
não a comercialização mediante referido contrato.  
  
Ademais, há que se observar que a limitação da 
penalidade rescisória a 3 anos já foi estabelecida em 
outros leilões, tal como ocorreu no Leilão n° 01/2018. 
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14.5 O VENDEDOR poderá ceder os direitos 
creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à USINA, até o 
limite que não comprometa a operacionalização e a 
continuidade da prestação do serviço. 
 
JUSTIFICATIVA 
A cláusula 14.5 da Minuta do CCESI (Produto Energia) 
estabelece a possibilidade de cessão dos direitos 
creditórios decorrentes do contrato em garantia a 
financiamento relacionado à usina.  

Não aproveitada 

A ressalva colocada 
no contrato salienta 
que essa cessão de 
créditos não pode 
comprometer a 
prestação do serviço, 
sendo, pois, 
adequado sua 
manutenção. 
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Ocorre, no entanto, que respectiva cláusula inovou ao 

estabelecer que referida cessão poderá ocorrer “até o 

limite que não comprometa a operacionalização e a 

continuidade da prestação do serviço”.  

  
Porém, tal redação é subjetiva e pode gerar dúvidas 
quanto à sua interpretação e aplicação.  
  
Adicionalmente, há que se observar que referida 
redação não foi empregada em leilões passados. Por 
essas razões, recomenda-se a exclusão da redação 
supramencionada. 
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ALTERNATIVA A  
  
7.2 A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será 
realizada no âmbito da CCEE, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente 
daquele publicado pela CCEE.  
  
[renumerar itens subsequentes]  
  

7.2.2 O DOCUMENTO DE COBRANÇA deverá 
ser apresentado pelo VENDEDOR no prazo de, 
no mínimo, cinco dias úteis anteriores à data do 
vencimento, sendo que, no caso de atraso da 
apresentação por motivo imputável ao 
VENDEDOR, a data de vencimento será 

Não aproveitada 

Não há respaldo 
para a CCEE 
executar a 
contabilização da 
energia gerada nos 
sistemas isolados. 
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automaticamente postergada por prazo igual ao 
do atraso verificado;   
  
7.2.3 A COMPRADORA deverá, em até três 
dias úteis contados da data do recebimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA contestar 
eventuais montantes, descrevendo o montante 
que entende ser aplicável e indicando 
respectivo cálculo. Caso a COMPRADORA não 
se manifeste no prazo estipulado, o 
DOCUMENTO DE COBRANÇA será 
considerado aprovado pela  
COMPRADORA;  
  
7.2.4 O montante aprovado pela 
COMPRADORA como devido, nos termos da 
cláusula 7.2.3 acima, será considerado 
montante incontroverso para fins do disposto na 
cláusula 7.5. 
 
7.2.5 Caso a data de vencimento prevista nesta 
Cláusula ocorra em dia não útil na praça do 
COMPRADOR, o pagamento poderá ser 
efetuado no primeiro dia útil subsequente.  

  
[renumerar itens subsequentes]  

 
 
JUSTIFICATIVA 
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A cláusula 7.2 da Minuta do CCESI (Produto Energia) 
prevê o mecanismo de faturamento no âmbito do 
contrato.  
  
Nesse sentido, propõe-se a alteração da redação de 
modo a estabelecer verificador independente a 
respeito da energia efetivamente entregue pelo 
vendedor ao comprador, tendo em vista tratar-se de 
leilão em sistema isolado, para o qual não haverá a 
contabilização e liquidação realizadas pela CCEE.  
  
Sobre o tema, entende-se de extrema relevância que 
a CCEE atue também no âmbito desses contratos a 
fim de certificar a energia efetivamente comercializada 
entre as partes e, consequentemente, garantir 
imparcialidade no cálculo dos montantes aplicáveis 
para o mecanismo de faturamento previsto no 
contrato.  
  
Adicionalmente, propõe-se que seja estabelecido 
mecanismo de contestação de documento de cobrança 
mais claro, a fim de evitar conflitos recorrentes entre as 
partes e, por conseguinte, preservar o bom 
funcionamento da relação contratual. 
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9.2 As GARANTIAS FINANCEIRAS devem cobrir 
integralmente as obrigações de pagamento mensal do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA  emitido  pelo 
VENDEDOR, durante todo o período de vigência 
contratual, podendo devendo ser prestadas na 
modalidade de  Contrato de Cessão de Créditos de 

Aproveitada 
parcialmente 

O contrato será 
alterado para constar 
que, caso o 
Vendedor opte pela 
cessão de CCC 
como uma das 
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Reembolso de CCC e Vinculação de Receitas, em 
caráter pró-solvendo, com responsabilidade solidária 
do Cedente/COMPRADOR, conforme modelo 
constante do Apêndice V deste CCESI.  
  
9.3 Poderão ser celebradas outras modalidades de 
garantia, caso as PARTES assim decidam de comum 
acordo.  
  
9.3 As PARTES devem acordar um ou mais dos 
instrumentos jurídico-financeiros a que se refere a 
Subcláusula 9.2, observado que, no caso do item (v), 
Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de 
CCC e Vinculação de Receitas não poderá exceder o 
valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA mensal. 
 
9.4 As PARTES deverão celebrar a GARANTIA 
FINANCEIRA Nno prazo de até 3 (três) dias corridos a 
contar da assinatura do CONTRATO, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação de penalidades 
rescisórias contratualmente previstas à PARTE que 
der causa ao término antecipado do CONTRATO, nos 
termos da Subcláusula 11.1. caso não seja possível às 
PARTES acordarem qualquer das GARANTIAS 
FINANCEIRAS a que se refere a Subcláusula 9.2, o 
COMPRADOR deverá oferecer garantias provisórias 
no valor correspondente, que vigorarão pelo prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias corridos, constituídas de 
uma ou mais das seguintes alternativas:   

formas de garantia 
do contrato, o 
comprador não 
poderá recusar. 
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(i) Caução em dinheiro;   
(ii) Cartas de Crédito emitidas por instituições com 
sede no país ou no exterior, devidamente 
aprovadas pelo VENDEDOR;   
(iii) Cessão Fiduciária de Créditos de Receita 
Tarifária aceita pelo VENDEDOR;   
(iv) Fiança do Acionista Controlador do 
COMPRADOR, devidamente aceito pelo 
VENDEDOR;   
(v) Procuração ao VENDEDOR para acessar 
conta(s) bancária(s) do COMPRADOR, em caso 
de inadimplemento, de modo a satisfazer os 
créditos do primeiro, atualizados e acrescidos dos 
encargos moratórios;  
(vi) Outra forma aceita pelo VENDEDOR.  

  
9.5 No prazo de vigência das garantias provisórias 
previstas na Subcláusula 9.4, as PARTES ficarão 
obrigadas a acordar um ou mais dos instrumentos 
jurídico-financeiros indicados na Subcláusula 9.2. Não 
o fazendo, o CONTRATO será considerado resolvido, 
sem prejuízo dos direitos e obrigações dele 
decorrentes durante o período de sua vigência.   
  
9.6        O COMPRADOR poderá substituir, a 
qualquer momento, desde que em comum acordo 
com o VENDEDOR, as garantias concedidas, 
respeitadas as opções listadas na Subcláusula 9.2 e 
observado, se for o caso, o disposto na Subcláusula 
9.3.   
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9.7      Nos casos onde as GARANTIAS FINANCEIRAS 
acordadas entre as PARTES forem CCG, FIANÇA 
BANCÁRIA, CESSÃO DE CDB ou TÍTULOS DA 
DÍVIDA PÚBLICA, ou a combinação dessas 
modalidades, o valor a ser colocado à disposição do 
VENDEDOR para realização do seu crédito, quando 
da ocorrência de inadimplência no pagamento de 
qualquer valor devido pelo COMPRADOR, deverá ser 
igual a 1,1 vezes o valor do DOCUMENTO DE 
COBRANÇA mensal, observada a forma de 
atualização monetária definida na Subcláusula 8.3.  
  
9.8 Em caso de FIANÇA BANCÁRIA, não serão 

aceitas aquelas emitidas por instituições financeiras 

que não estejam classificadas entre o primeiro e o 

segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala de 

rating de longo prazo de uma das agências de 

classificação de risco Fitch Ratings, Moody’s e 

Standard & Poors.   

  
9.9 No caso de Títulos da Dívida Pública, estes 
deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda.  
  
9.10 Tratando-se de TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, 
somente serão aceitos: (i) Letras do Tesouro Nacional  
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(LTN); (ii) Letras Financeiras do Tesouro (LFT); (iii) 
Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) ou Série 
C (NTN-C).   
  
9.11 Para operacionalização da GARANTIA 
FINANCEIRA a que se refere o item (v) da 
Subcláusula 9.4, o COMPRADOR outorgará poderes 
ao VENDEDOR para determinar ao(s) Banco(s) onde 
o COMPRADOR seja titular de conta(s) corrente(s) a 
transferência automática para a conta corrente do 
VENDEDOR dos valores suficientes à liquidação do 
débito em atraso, com os efeitos decorrentes da mora. 
A transferência de que trata esta Subcláusula terá 
precedência sobre saques do COMPRADOR. 
 
JUSTIFICATIVA 
A cláusula 9.2 da Minuta do CCESI (Produto Energia) 
estabelece as condições e mecanismos associados às 
garantias financeiras a serem prestadas pela 
compradora no contexto do contrato.  
  
Entende-se que um leque grande de modalidades de 
garantias passíveis de serem apresentadas apenas 
contribuirá com mais divergências entre as partes e, 
portanto, propõe-se restringir à modalidade composta 
por um fluxo de recursos ininterrupto e que, portanto, 
em caso de múltiplas execuções da garantia, seria 
mais eficiente.  
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De todo modo, entende-se que as partes poderão 
acordar o oferecimento de outra modalidade de 
garantia, caso seja necessário..  
  
No mesmo sentido, entende-se que não pode haver 
margem para a distribuidora recusar-se da assinatura 
de Contrato de Cessão de Créditos de Reembolso de 
CCC e Vinculação de Receitas de forma que o CCESI 
vigore sem sua correspondente garantia. Assim, 
propõe-se a possibilidade de rescisão contratual em 
caso de não haver acordo para a celebração do 
instrumento em questão. 
Ressalta-se que tais medidas, em conjunto, irão evitar 
novos impasses para a apresentação e 
operacionalização da garantia e, portanto, execução 
do contrato de compra e venda de energia de forma 
regular.  

116. 
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1.1 Para fins de permitir o entendimento e a precisão 
da terminologia técnica empregada neste Contrato, 
fica desde já acordado entre as PARTES o conceito 
dos seguintes vocábulos e expressões:  
  
V. CONTA VINCULADA: Conta corrente de 
titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº....., sob o nº ....., utilizada 
para centralizar os recursos resultantes do 
recebimento da Conta de Consumo de Combustíveis  
– CCC pago pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –  

Aproveitada 
Parcialmente 

A CCC dá cobertura 
para a distribuidora 
referente à diferença 
entre o custo total de 
geração de energia, 
em relação a energia 
consumida em 
sistemas isolados, e 
o custo médio de 
energia 
comercializada no 
ACR do Sistema 
Interligado. Portanto, 
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(“ELETROBRAS”) Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – (“CCEE”), cujo fluxo mensal de 

recursos deve equivaler, mensalmente a ao valor dos  
DOCUMENTOS DE COBRANÇA descontado o 
produto da quantidade correspondente de energia 
elétrica pelo custo médio da energia e potência 
comercializadas no Ambiente de Contratação 
Regulada – ACR do SIN (ACRmed), para pagamento 
do montante de aproximadamente [ 80100% 
(oitentacem por cento)] dos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO 
GESTOR em cumprimento às determinações do  
VENDEDOR e na forma deste Contrato;  
  
(...)  
  
2.1 Este Contrato tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições de garantia do cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com 
o VENDEDOR, conforme definido no CCESI, 
mediante:   
  
I. a vinculação e cessão total ou parcial do CRÉDITO  
DE REEMBOLSO pago pela ELETROBRASCCEE 
com recursos da Conta de Consumo de Combustíveis 
- CCC em favor do VENDEDOR; e   
(...)  
  

fixar o percentual de 
100% não teria 
respaldo regulatório. 
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3.1 Para assegurar o cumprimento das obrigações de 
pagamento assumidas pelo COMPRADOR no CCESI, 
e observadas as condições previstas nas Cláusulas  
Quarta  e  Quinta,  o  COMPRADOR cede  ao  
VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até 
a final liquidação de todas as obrigações decorrentes 
do CCESI, o CRÉDITO DE REEMBOLSO que será 
depositado, salvo motivo de força maior, 
exclusivamente na CONTA VINCULADA, limitado ao 
montante de 8100% dos valores indicados no 
DOCUMENTO DE COBRANÇA. na forma descrita na  
Subcláusula 3.2.[  
  
(...)  
  
3.2 A cessão de CRÉDITO DE REEMBOLSO para fins 
de pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA abrange exclusivamente o montante 
correspondente aos recursos transferidos da Conta de  
Consumo de Combustíveis – CCC pela 
ELETROBRASCCEE à CONTA VINCULADA, limitado 
a 8100% (oitentacem por cento] dos valores indicados 
no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
considerando suas respectivas datas de vencimento, 
e deduzidos de eventuais valores relativos a 
montantes controversos, nos termos do CCESI.  
  
3.2.1 Caso o CRÉDITO DE REEMBOLSO seja inferior 
ao percentual de 8100% (oitentacem por cento) dos 
valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
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COBRANÇA, a cessão referida na Subcláusula 3.2 
limita-se ao percentual a que aquele corresponder. 
3.3 Caso verificada (i) insuficiência de recursos na 
CONTA VINCULADA para pagamento dos valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
cobertos pelo CRÉDITO DE REEEMBOLSO ou (ii) 
impossibilidade de o BANCO GESTOR movimentar a 
CONTA VINCULADA em razão de determinação 
judicial ou outro motivo de força maior, o 
COMPRADOR obriga-se a ceder ao VENDEDOR, em 
caráter pro-solvendo, observado o disposto na 
Cláusula Quinta, os direitos creditórios detidos perante 
a ELETROBRASCCEE referentes à Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, no montante de até 
8100% (oitentacem por cento)] dos valores indicados 
no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme 
Subcláusula 3.2.1, deduzidos (i) de eventuais valores 
relativos a montantes controversos, nos termos do 
CCESI; e (ii) dos recursos existentes na CONTA 
VINCULADA disponibilizados ao VENDEDOR.  
  
(...)  
  
3.6 Para garantia do cumprimento das obrigações aqui 
previstas, e como indicativo de liquidez e capacidade 
de pagamento, o COMPRADOR se obriga a indicar o 
depósito, na CONTA VINCULADA, de um fluxo de 
recursos mensal no valor equivalente a até 8100% 
(oitentacem por cento)] do somatório do(s) valor(es) 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
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vencimento no mês em referência, tudo conforme 
disposto neste Contrato, devendo para tanto notificar 
e instruir a ELETROBRASCCEE a realizar os 
pagamentos referentes à CCC, no montante de até 
[8100% (oitentacem por cento)] de cada 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, na CONTA  
VINCULADA.  
  
(...) 
4.4 Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo 
suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:  
  
III. transferir o fluxo de novos recursos da CONTA  
VINCULADA à CONTA DO VENDEDOR, até a 
quitação total de [8100% (oitentacem por cento)] do(s)  
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, incluindo os 
encargos moratórios conforme definido na Cláusula 9ª 
do CCESI; e   
  
(...)  
  
5.1 Caso seja verificada a cessão dos direitos 
creditórios na forma da Subcláusula 3.3, o 
COMPRADOR responderá solidariamente com a 
ELETROBRASCCEE pelo adimplemento dos créditos 
cedidos.  
  
(...)  
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6.1 São obrigações do VENDEDOR:   
  
I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas 
de vencimento e respectivos valores, destacando 
aparcela com valor equivalente a [8100% (oitentacem 
por cento)] do valor total para os fins da Subcláusula 
4.2, observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis 
anteriormente à data do vencimento;  
  
(...) 
IX. transferir os recursos depositados na CONTA 
VINCULADA, na forma da Cláusula Quarta, sem 
custos para o COMPRADOR, para a CONTA DO 
VENDEDOR, limitado a [8100% (oitentacem por 
cento)] dos valores das respectivas parcelas do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, observadas as  
respectivas datas de vencimento;  
  
X. transferir o valor constante da CONTA VINCULADA 
para a CONTA MOVIMENTO, sem custos para o 
COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA 
VINCULADA assegurar o pagamento de [8100% 
(oitentacem por cento)] do total mensal das obrigações 
do COMPRADOR, constantes do(s)  
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a  
Cláusula Quarta;  
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(...)  
  
8.1 Para os fins previstos no presente Contrato, neste 
ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em 
caráter irrevogável e irretratável, a:   
  
I. reter, aplicar e transferir da CONTA 
VINCULADA e transferir para a CONTA DO 
VENDEDOR, consoante mecanismo descrito na 
Cláusula Quarta, os recursos necessários ao 
pagamento de [8100% (oitentacem por cento)] da 
parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO 
VENDEDOR somente os montantes não controversos, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCESI;  
  
II. transferir o valor constante da CONTA 
VINCULADA para a CONTA MOVIMENTO, após o 
saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento de  
[8100% (oitentacem por cento)] do total mensal das 
obrigações do COMPRADOR, constantes do(s)  
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta; e  
(...) 
 
JUSTIFICATIVA 
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Por determinação da Lei nº 13.360/2016, a CCEE 
passou, a partir de 01 de maio de 2017 a ser 
responsável pela gestão da Conta de Reserva Global 
de Reversão - RGR, Conta Consumo de Combustíveis 
- CCC e Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
no lugar da Eletrobras.  
  
Ainda, entende-se que dada a especificidade deste 
leilão, propõe-se o aumento do percentual referente ao 
fluxo mensal de recursos para 100% dos valores dos 
documentos de cobrança.  
  
Isso porque, diferentemente do que ocorre nos demais 
leilões, neste procedimento, o projeto não estará 
conectado ao Sistema Interligado Nacional e, portanto, 
não possuirá outra alternativa de venda de energia se 
não a comercialização mediante referido contrato. 
Nesse sentido, a garantia concedida ao vendedor deve 
ser bastante robusta, a fim de garantir a devida 
continuidade e saúde financeira da relação contratual. 
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2.2 A constituição da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o 
mecanismo de vinculação de receita, para efeito deste 
Contrato, somente deverá será exigida 60 (sessenta) 
dias antes da data de início do suprimento previsto no 
CCESI.  
  
2.2.1. Em caso de descumprimento, pelo 
COMPRADOR, do prazo previsto na Cláusula 2.2. 
acima, o COMPRADOR será considerado inadimplente 

Não aproveitada 

A Res. Normativa nº 
538/2013 dispõe 
sobre a 
inadimplência em 
relação ao 
pagamento das 
diversas obrigações 
setoriais.  

Pela sugestão 
colocada, não há 
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perante suas obrigações regulatórias e, nesse 
contexto, poderá ser incluído no Cadastro de 
Inadimplentes da ANEEL, nos termos do artigo 2º da 
Resolução Normativa nº 538/2013. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Considerando que a assinatura da garantia é condição 
essencial para a execução do CCESI, propõe-se a 
inclusão de redação na cláusula 2.2, esclarecendo a 
possibilidade de inclusão da distribuidora no cadastro 
de inadimplentes da ANEEL, nos termos do artigo 2º 
da Resolução Normativa nº 538/2013, caso ela deixe 
de cumprir com suas obrigações, conforme previstas 
no contrato. 

ainda inadimplência 
em relação ao não 
pagamento, mas sim 
em relação a 
constituição da conta 
vinculada. Portanto, 
não há como se 
utilizar da Res. 
Normativa nº 
538/2012. 

118. 
Casa dos 

Ventos 
Edital 

Gostaríamos de sugerir que a ANEEL interaja com o 

Ministério de Minas e Energia para que se possa ter o 

enquadramento no REIDI para os empreendimentos que 

forem implantados a partir desse Leilão de Boa Vista e 

localidades Conectadas, bem como o referido “Requerimento 

para enquadramento no REIDI” já conste do Edital, 

contribuindo para a agilidade do processo de enquadramento 

e implantação dos empreendimentos, aspecto que é muito 

importante no presente caso tendo em vista a exiguidade dos 

prazos desse Leilão, em especial o de início de suprimento. 

Aproveitada 

 

119. Casa dos 
Ventos 

Edital 

Os editais de leilão que preveem a participação de novos 

empreendimentos, com o objetivo de agilizar os trâmites de 

enquadramento e, em última instância, a implantação do 

empreendimento, têm trazido em seu corpo o “Requerimento 

para aprovação de projeto de infraestrutura”. 

Aproveitada 
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No caso do Leilão de Roraima isto não ocorreu, o que nos faz 

sugerir que a ANEEL faça constar este requerimento do 

Edital, contribuindo para a agilidade do processo de 

implantação dos projetos ganhadores do Leilão. 

 
 
 

120. Casa dos 
Ventos 

Edital 

 
A Portaria MME nº 512/2018 prevê, em seu art. 14, §2º, que 

a “alteração de características técnicas da Solução de 

Suprimento para o Produto Potência poderá considerar a 

inclusão de equipamentos de geração de fonte renovável de 

energia, desde que observadas as condições estabelecidas 

nesta Portaria e que parte da consequente redução de custos 

de operação sejam repassados ao comprador, na forma a ser 

definida pela ANEEL.” 

Como forma de incentivar a inserção das fontes renováveis 

na matriz energética do sistema de Boa Vista e localidades 

conectadas, reputamos com importante que se estabeleça, no 

edital, as regras de repartição dos benefícios da redução de 

custos prevista no citado dispositivo normativo. 

Nesse sentido, gostaríamos de sugerir que no item 1.1.1 do 

Edital sejam agregados dispositivos prevendo a possibilidade 

de alteração das características técnicas para incluir 

equipamentos de geração de fonte renovável, bem como 

estabelecendo que a redução consequente no PREÇO DE 

REFERÊNCIA será compartilhada entre a VENDEDORA e 

COMPRADORA na proporção de 70% - 30%, 

respectivamente, como já ocorreu em outros leilões. 
 

Aproveitada 

Será colocado 
dispositivo no edital 
dispondo de como 
será a partição dos 
ganhos pela inserção 
de fonte renovável 
de solução de 
suprimento 
cadastrada no 
produto potência, tal 
como dispõe § 2º do 
art. 14 da Portaria 
MME Nº 512/2018. 
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121. 
Casa dos 

Ventos 
CCESI 

O reajuste do custo de combustível, seja da parcela variável 

(Ccomb), ou da parcela fixa referente à inflexibilidade 

(RFcomb), possuem períodos de reajustes distintos, apesar de 

se referirem ao mesmo combustível. 

Dessa forma, para evitar frequências distintas para o reajuste 

de um mesmo elemento, gostaríamos de sugerir que tanto o 

Ccomb, quanto o RFcomb, fossem reajustados mensalmente, 

mantido o mesmo índice. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Aproveitada 

 

122. 
Mercurio 
Partners 

Edital 

 
 Consideramos que é de grande importância atentar ao 
corrente risco de concentração de crédito uma vez que 
diferentemente do que ocorre nos leilões do sistema 
integrado, o CCESI é assinado com uma única distribuidora.  
Propomos como uma forma de mitigação desse risco a 
alteração do agente beneficiário de reembolso da CCC junto a 
CCEE, da concessionária para o agente gerador. Desta forma 
eliminar-se-ia o repasse centralizado em uma única 
contraparte – passando de uma para duas, parte diretamente 
da CCC e parte da concessionária ambas através da CCEE.  
Este procedimento já foi implementado no caso da CEA e UTE 
Oiapoque, conforme Nota Técnica nº 037/2016-SRG/ANEEL 
em 5 de maio de 2016 que é parte do processo 
48500.002488/2016-71.  
A exigência de garantia colateral de alta liquidez, a ser 
oferecida pela distribuidora, ajudariam a reduzir o risco de 

Não aproveitada 

Fora do escopo 
dessa AP. 

O precedente 
invocado para 
embasar a proposta 
foi realizado no caso 
concreto, 
considerando as 
suas 
particularidades. 
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contraparte/crédito da Compradora, refletindo em um PRef 
mais baixo, a ser ofertado pelos agentes geradores devido a 
maior competição no certame.  
Logo, entendemos que a melhor forma de garantir o repasse 
da CCC ao agente gerador seria através da CCEE, agregando 
confiabilidade a esta operação, conforme sugerido pela 
Resolução Normativa n° 801 Art. 28 e 29.  
Art. 28. § 2º O direito ao reembolso relativo à geração própria 
das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços 
públicos e instalações de distribuição de energia elétrica 
vigorará, após a interligação ao SIN, até a extinção da 
autorização ou concessão da respectiva instalação de 
geração, desde que atendido o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 
4º da Lei nº 12.111, de 2009.  
Art. 29. A CCEE efetuará os reembolsos aos agentes 
beneficiários da CCC, em periodicidade mínima mensal, e 
condicionados ao registro de dados no SCD ou outro sistema 
definido pela CCEE, bem como o registro dos contratos, nos 
termos desta Resolução. 

 
 
 

123. 
Mercurio 
Partners 

Edital 

Levando em consideração o caráter de emergência e 
seriedade deste Leilão pedimos que sejam desqualificados os 
agentes com obras atrasadas, evitando inadimplência e 
trazendo confiabilidade e comprometimento às propostas 
deste Leilão, condição já presente no Edital do Leilão n° 
04/2018 da ANEEL (transmissão), transcrito abaixo:  

Aproveitada  

Será colocado 
dispositivo no edital 
dispondo a respeito 
do histórico de 
implantação de 
empreendimento, à 
semelhança do que é 
praticado nos leilões 
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2.5 Não poderão participar deste LEILÃO, como 
PROPONENTES:  
2.5.1 A CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO que não atender 
ao requisito estabelecido no item 10.9.  
Item 10.9 Qualificação Técnica  
10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSMISSÃO deverá dispor de declaração fornecida pela 
fiscalização da ANEEL sobre o seu histórico de desempenho na 
implantação de obras de transmissão nos últimos 36 (trinta e 
seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, 
comprovando:  
10.9.5.1 Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em 
operação comercial de instalações de transmissão sob regime 
de concessão superior a 180 (cento e oitenta) dias em relação 
às datas previstas nos respectivos contratos, considerando as 
obras concluídas nos últimos 36 (trinta e seis) meses ou que 
deveriam ter sido concluídas até a publicação do Edital 

de energia nova no 
sistema interligado. 

124. 
Mercurio 
Partners 

Edital 

Sugerimos que seja oficializado o caráter emergencial deste 
Leilão, levando em consideração a grande instabilidade do 
Sistema e a incerteza do suprimento energético da 
Venezuela. Para assegurar a população de Boa Vista e 
localidades que seus anseios quanto à realização deste Leilão 
serão atendidos da forma mais eficiente possível, sugerimos a 
oficialização deste cenário emergencial, conforme presente 
nas últimas atas feito na 137° Reunião do CMSE, de 4 de 
dezembro de 2013 que resultou na Portaria n°6, de 6 de 
janeiro de 2014.  
A partir da manifestação do regulador do carácter emergencial 
do certame, justificaria a incompatibilidade dos prazos de 

Não aproveitada 

Não foi apresentada 
proposta para o 
aprimoramento do 
Edital e Anexos. 

Não compreendida a 
aplicabilidade da 
ideia no Edital 
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entrega produto potência com a legislação ambiental vigente. 
E neste caso, seria tratado de antemão está situação entre 
Governo do Estado e Ministério Público Federal uma norma 
ambiental que concilie as melhores práticas de licenciamento 
e que seja compatível com a situação emergencial existente. 

125. 
Mercurio 
Partners 

Edital 

A imparcialidade e transparência das transações deste Leilão 
devem ser respeitadas e cumpridas. Sugerimos que a geração 
seja feita de forma independente a distribuição, garantindo 
confiabilidade e independência para o Sistema, evitando que 
alguma forma de conflito de interesse venha atrapalhar 
implementação da solução de suprimento vencedora, por 
exemplo o acesso à conexão à rede da distribuidora local.  
Por isso, é importante que retorne a este Edital esta condição 
já presente dos editais anteriores de sistema isolado, 
conforme citado no Art. 2.1.1.7 do Edital do Leilão 002/2016.  
2.1.1.7 Não poderá participar deste LEILÃO a empresa ou 
consórcio em que esta ou qualquer das consorciadas se 
enquadre em uma ou mais das seguintes situações:  
2.1.1.7.4 Tenha empregado ou membro da Administração da 
COMPRADORA, como dirigente, acionista detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador 
ou como responsável técnico. 

Não aproveitada 

A regra disposta em 
outros leilões no 
sistema isolado tinha 
como premissa que a 
concessionária de 
distribuição era 
quem realizava o 
projeto de referência, 
documento que 
embasava a 
licitação.  

Para esse certame 
não há essa figura do 
projeto de referência, 
portanto a 
manutenção dessa 
regra perde sentido 
pois a 
concessionária de 
distribuição não terá 
ingerência no 
processo licitatório.  

126. Abrace Edital e Anexos A ABRACE entende que, desde que a Portaria nº 
512/2018 foi publicada, fatos novos justificam o reexame 

Não aproveitada Não foi apresentada 
proposta para o 
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das avaliações feitas, uma vez que agora o cenário mais 
provável é o de retomada das obras para interligação de 
Boa Vista. Por exemplo, em fevereiro de 2019, o 
Ministério de Minas e Energia declarou a linha de 
transmissão alternativa energética estratégica para a 
soberania e defesa nacional. Em março deste ano, foi 
noticiado que a Aneel já está analisando o reequilíbrio 
do contrato de concessão da linha de transmissão.  
Entendemos que, neste cenário, os prazos contratuais, 
de até quinze anos, passam a ser demasiado longos, 
uma vez que a CCC deve arcar com parte dos custos de 
contratação até o termo contratual, independente da 
interligação da região, conforme a legislação que rege 
este encargo setorial.  
Considerando os novos fatos expostos acima, a ABRACE 
solicita a reavaliação das alternativas disponíveis para o 
suprimento da região, com foco em reduzir os custos 
suportados por consumidores de todo o país. 
 
 

aprimoramento do 
Edital e Anexos. 

 

127. Atria Finance Edital 

É de extrema importância atentar ao corrente risco de 
concentração de crédito uma vez que diferentemente do que ocorre 
nos leilões do sistema integrado, o CCESI é assinado com uma 
única distribuidora, e agravado neste caso pela situação econômica 
e patrimonial ainda instável da distribuidora recentemente 
privatizada. 
Propomos como uma forma de mitigação desse risco a alteração 
do agente beneficiário de reembolso da CCC junto a CCEE, da 
concessionária para o agente gerador. Desta forma eliminar-se-ia 
o repasse centralizado em uma única contraparte – passando de 

Não aproveitada 

Fora do escopo 
dessa AP. 

O precedente 
invocado foi 
realizado no caso 
concreto, 
considerando as 
suas 
particularidades. 
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uma para duas, parte diretamente da CCC e parte da 
concessionária ambas através da CCEE.  
Este procedimento seria similar ao já recomendado pela ANEEL no 
caso da CEA e UTE Oiapoque, conforme Nota Técnica nº 
037/2016-SRG/ANEEL em 5 de maio de 2016 que é parte do 
processo 48500.002488/2016-71. 
A exigência de garantia colateral de alta liquidez, a ser oferecida 
pela distribuidora, ajudariam a reduzir o risco de contraparte/crédito 
da Compradora, refletindo em um PRef mais baixo, a ser ofertado 
pelos agentes geradores devido a maior competição no certame. 
Conforme assegurado pela Resolução Normativa n° 801 Art. 28 e 
29, o repasse da CCC ao agente gerador seria através da CCEE, 
agregando confiabilidade a esta operação.  
Art. 28. § 2º O direito ao reembolso relativo à geração própria das 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços 
públicos e instalações de distribuição de energia elétrica vigorará, 
após a interligação ao SIN, até a extinção da autorização ou 
concessão da respectiva instalação de geração, desde que 
atendido o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 12.111, de 
2009. 
Art. 29. A CCEE efetuará os reembolsos aos agentes beneficiários 
da CCC, em periodicidade mínima mensal, e condicionados ao 
registro de dados no SCD ou outro sistema definido pela CCEE, 
bem como o registro dos contratos, nos termos desta Resolução. 

128. Atria Finance Edital 

Levando em consideração o caráter de emergência e seriedade 
deste Leilão pedimos que sejam desqualificados os agentes com 
obras atrasadas, evitando inadimplência e trazendo confiabilidade 
e comprometimento as propostas deste Leilão, condição esta já 
presente conforme sugerido no Edital do Leilão n° 04/2018 da 
ANEEL (transmissão), transcrito abaixo: 

Aproveitada  

Será colocado 
dispositivo no edital 
dispondo a respeito 
do histórico de 
implantação de 
empreendimento, à 
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2.5  Não poderão participar deste LEILÃO, como 
PROPONENTES: 

2.5.1 A CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO que não 
atender ao requisito estabelecido no item 10.9. 
Item 10.9   Qualificação Técnica  
10.9.5    A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA 
DE TRANSMISSÃO deverá dispor de declaração fornecida 
pela fiscalização da ANEEL sobre o seu histórico de 
desempenho na implantação de obras de transmissão nos 
últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao da publicação 
do Edital, comprovando: 
 10.9.5.1  Não apresentar tempo médio de atraso na 
entrada em operação comercial de instalações de 
transmissão sob regime de concessão superior a 180 
(cento e oitenta) dias em relação às datas previstas nos 
respectivos contratos, considerando as obras concluídas 
nos últimos 36 (trinta e seis) meses ou que deveriam ter 
sido concluídas até a publicação do Edital; 

semelhança do que 
é praticado nos 
leilões de energia 
nova no sistema 
interligado. 

129. Atria Finance Edital 

Sugerimos que seja oficializado o caráter emergencial deste Leilão 
no edital, levando em consideração a grande instabilidade do 
Sistema, devido à baixa qualidade do suprimento energético da 
Venezuela. Este caráter de emergência tem está presente nas 
ultimas atas de Reunião do CMSE. 
A partir da manifestação do regulador do carácter emergencial do 
certame, justificaria a incompatibilidade dos prazos de entrega 
produto potência com a legislação ambiental vigente. E neste caso, 
seria tratado de antemão está situação entre Governo do Estado e 
Ministério Público Federal uma norma ambiental que concilie as 
melhores práticas de licenciamento e que seja compatível com a 
situação emergencial existente. 

Não aproveitada 

Não foi apresentada 
proposta para o 
aprimoramento do 
Edital e Anexos. 

Não foi 
compreendida a 
aplicabilidade da 
ideia no Edital 
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Evitando o ocorrido no caso do licenciamento da UTE Monte Cristo, 
no mesmo Estado, onde a esta Agência Reguladora junto com o 
órgão responsável pelo licenciamento ambiental estadual, Governo 
do Estado, tornaram-se réus em uma Ação Civil Pública em 2015 
(processo n° 0006104-62.2014.4.01.4200), que ainda tramita na 
Justiça Federal TRF da 1° Região 

130. Atria Finance Edital 

Mesmo que a geração de energia a partir do óleo combustível tenha 
sido possível para este certame conforme definido pela portaria n° 
512 do MME, entendemos que o agente regulador deveria restringir 
este tipo de combustível a áreas remotas do Estado evitando o uso 
deste energético altamente poluidor na região da Capital Boa Vista. 
Desde 2013, a Agência Nacional de Petróleo (“ANP”), limitou o uso 
do diesel S500 nas regiões na maioria das metropolitanas do país 
através da Portaria 50/2003, tendo como objetivo aquela agência 
no passado a diminuição da emissão deste particulado em áreas 
populadas pela frota de caminhões e ônibus. 
 

Não aproveitada 

Cabe ao agente 
gerador definir a 
solução de 
suprimento que 
queira implantar, 
devendo observar as 
normas pertinentes 
relacionadas a essa 
fonte.  
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Exemplificando, caso uma Usina Termelétrica de 270MW movida a 
óleo combustível seja contratada na região de Boa Vista, isto 
equivaleria a mesma emissão de SOX equivalente a 2 vezes a frota 
existente caminhões do estado de Roraima de 3.665 veículos 
(fonte: IBGE, 2016).  
Na maioria dos países desenvolvidos, e até o Brasil, estarão 
limitando o uso deste derivado nas áreas costeiras a partir de 2020 
(International Marine Organization, IMO 2020), não faria sentido 
licitar uma usina termelétrica nas proximidades da cidade de Boa 
Vista com este combustível. 
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131. Atria Finance Edital 

A imparcialidade e transparência das transações deste Leilão 
devem ser respeitadas e cumpridas. Sugerimos que a geração seja 
feita de forma independente a distribuição, garantindo 
confiabilidade e independência para o Sistema evitando que 
alguma forma de conflito de interesse venha atrapalhar 
implementação da solução de suprimento vencedora, por exemplo 
o acesso à conexão à rede da distribuidora local. 
Por isso, é importante que retorne a este Edital a previsão já 
constante nos editais anteriores de sistemas isolados onde:  

2.1.1.7 Não poderá participar deste LEILÃO a empresa ou 
consórcio em que esta ou qualquer das consorciadas se 
enquadre em uma ou mais das seguintes situações:  
2.1.1.7.4 Tenha empregado ou membro da Administração 
da COMPRADORA, como dirigente, acionista detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 
controlador ou como responsável técnico 

 

Não aproveitada 

A regra disposta em 
outros leilões para 
atendimento a 
sistema isolado tinha 
como premissa que a 
concessionária de 
distribuição era 
quem realizava o 
projeto de referência, 
documento que 
embasava a 
licitação.  

Para esse certame 
não há essa figura do 
projeto de referência, 
portanto não há mais 
sentido na 
manutenção dessa 
regra.  
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