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Ref.: SRE-CE-0034/20                           Florianópolis, 11 de maio de 2020 

À AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
Av. Paulista, nº 2064, 13º andar, Bairro Cerqueira César 
CEP: 01310-928 – São Paulo/SP 
 
Atenção: André Patrus Ayres Pimenta 

     Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL 
 
 

Assunto: Processo nº 48500.001756/2019-80. Recurso administrativo em face  

               da determinação (ato administrativo) exarada no Ofício nº 26, de 6 de  

               maio de 2020, da Comissão Especial de Licitação. Garantia de Fiel  

               Cumprimento. 

 

SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A (“SÃO ROQUE”), pessoa jurídica de 

direito privado, já qualificada nesses autos, titular da UHE São Roque, diante da 

decisão da Comissão Especial de Licitação veiculada no Ofício nº 26/2020, de 6 

de maio de 20201, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria 

interpor, com fundamento nos artigos 42 e 45 do Anexo à Resolução Normativa 

(“REN”) nº 273/20072 e na Cláusula 17.1 do Edital do Leilão nº 4/20193, o 

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme fatos e fundamentos adiante 

expostos. 

 

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

                                                           
1 Documento 48577.000657/2020-00. 
2 Art. 42. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, 
independentemente de caução, sendo a Diretoria a instância máxima recursal, nas matérias submetidas 
à alçada da Agência. 

Art. 45. O recurso contra atos do Diretor-Geral, dos Diretores, dos Superintendentes e titulares de 
unidades organizacionais de mesmo nível hierárquico, de Presidentes de Comissão de Licitação e de 
outros servidores com delegação de poder decisório no âmbito da ANEEL, bem como os oriundos de 
Agências conveniadas, será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de cinco dias, encaminhará o recurso à Diretoria da ANEEL. 
3 17.1 Dos atos da CEL caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva publicação. 
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1. O recurso administrativo possui cabimento porquanto interposto em face 

de ato exarado pela Comissão Especial de Licitação, constante do Ofício nº 

26/2020-CEL/ANEEL, que negou o pedido da Recorrente para a consideração 

da garantia de fiel cumprimento já aportada no âmbito do Contrato de Concessão 

nº 01/2012, para fins de atendimento aos itens 8.10.14 e 13.15,do Edital do Leilão 

nº 4/2019.  

2. Em regra, Ofícios possuem caráter informativo e de comunicação, mas 

estão sujeitos à revisão administrativa quando dotados de caráter decisório, por 

decorrência da motivação do ato administrativo e em observância ao devido 

processo legal6. 

3. No caso concreto, é explícito o conteúdo decisório constante do Ofício 

da CEL, em referência, quando “reitera-se o disposto no Ofício nº 18/2020-

CEL/ANEEL, de 13 de março de 2020, quanto a necessidade de que a 

garantia de fiel cumprimento seja aportada, adequada ou substituída, com 

o valor de, no mínimo, R$ 24.450.089,63 (vinte e quatro milhões, 

quatrocentos e cinquenta mil, oitenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), bem como com a observância ao modelo de seguro garantia 

constante no Manual de Aporte de Garantias (ver o item 13.11 do Edital).”. 

                                                           
4 “8.10.1 No caso de VENDEDORA com outorga, que não tenha entrado em operação comercial e que já 
possua Garantia de Fiel Cumprimento aportada na ANEEL ou CCEE, conforme item 13.1, a Garantia de 
Proposta deverá vigorar até a adequação ou substituição da Garantia de Fiel Cumprimento existente, de 
forma a vincular-se ao objeto e às condições 

deste LEILÃO.” 
5 “13.1 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão recolher Garantia de Fiel 
Cumprimento junto ao AGENTE CUSTODIANTE, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do 
INVESTIMENTO declarado à EPE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a publicação do Aviso de 
Homologação e Adjudicação do LEILÃO, nos casos em que não haja constituição de SPE, ou de até 15 
(quinze) dias corridos após o prazo estabelecido nos subitens 4.2.11.1 e 14.2 nos casos em que haja 
constituição de SPE, com vistas a garantir o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência do 
LEILÃO, notadamente a de implantar o empreendimento de geração nos termos do cronograma constante 
da outorga, conforme o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, observado o quadro a seguir: (...)” 
6 Ver Parecer nº 00453/2016/PFANEEL/AGU, de 07.10.2016 (Documento 48516.003542/2016-00). 
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4. Nesse sentido, as disposições do artigo 45 do Anexo à REN 273/2007 e 

da Cláusula 17.1 do Edital do Leilão nº 4/2019 permitem a impugnação, via 

recurso administrativo, dos atos praticados pela Comissão Especial de Licitação. 

5. De igual modo, o presente recurso é tempestivo, eis que interposto dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Edital. Assim, a contagem do prazo 

recursal teve início em 07.05.2020 (quinta-feira), com o recebimento do Ofício, 

e se finda em 11.05.2020 (segunda-feira). 

6. O presente recurso administrativo busca demonstrar à CEL e à Diretoria 

Colegiada que a UHE São Roque já tem uma garantia de fiel cumprimento 

aportada, nos termos do Edital do Leilão nº 7/2011 e do Contrato de Concessão 

nº 01/2012. Diante desse fato, não é razoável exigir alteração ou aporte de nova 

garantia de fiel cumprimento, nos termos do Edital do Leilão nº 4/2019. 

7. Portanto, a São Roque requer seja recebido o recurso administrativo, com 

a reconsideração pela CEL da determinação constante do Ofício 26/2020-

CEL/ANEEL. Caso não haja reconsideração da decisão, seja o recurso 

encaminhado à Diretoria da ANEEL, nos termos do artigo 45, do Anexo à REN 

273/2007. 

 

II. SÍNTESE DOS FATOS 

8. A São Roque é titular de outorga para exploração do aproveitamento 

hidrelétrico denominado UHE São Roque, localizado no Estado de Santa 

Catarina, com potência instalada de 141,9 MW, e 91,3 MW médios de Garantia 

Física, nos termos do Contrato de Concessão nº 01/20127, celebrado com o 

Poder Concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia. 

9. Para viabilizar a implantação do projeto, o agente participou do Leilão A-

5/2011 (Edital nº 07/2011), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

                                                           
7 Disponível em: 
<https://www.aneel.gov.br/documents/10184//15031139//Contrato+de+Concessão+de+Geração+001-
2012+MME.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2020. 
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– ANEEL, comercializando energia por meio da celebração dos respectivos 

Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 

(“CCEARs”), cujo início de suprimento estava previsto para ocorrer em 

1º.01.2016. 

10. Entretanto, em razão de eventos não gerenciáveis e extraordinários, 

decorrentes de atraso no licenciamento ambiental, o projeto não foi finalizado no 

cronograma estabelecido no Contrato de Concessão, de modo que a respectiva 

usina, até o presente momento, não entrou em operação comercial, em que pese 

estar aproximadamente 80% (oitenta por cento) concluída. 

11. Os atrasos na execução do cronograma das obras foram reconhecidos 

por essa Agência como excludentes de responsabilidade, deslocando-se o 

cronograma inicialmente previsto em aproximadamente 1 (um) ano, nos termos 

da Nota Técnica nº 776/2015-SCG/ANEEL8, que embasou o Despacho nº 

3.970/2015, de 15.12.20159. 

12. Apesar do prazo reconhecido pela Agência10, o agente compactou o 

cronograma das obras com vistas ao suprimento daqueles CCEARs celebrados, 

deslocando-se o prazo para o início de operação comercial das Unidades de 

Geração (UGs), nos termos do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 

Concessão nº 01/201211. 

                                                           
8 Documento SIC NET nº 48524.015057/2015-00. 
9 Documentos SIC NET nºs 48575.004243/2015-00 (voto) e 48575.004295/2015-00 (Despacho). 
10 Veja-se a conclusão do Voto do Diretor-Relator: “Item 25. Portando, caracterizada a excludente de 
responsabilidade, encaminho pelo deferimento do Pedido de Reconsideração interposto pela São Roque 
Energética S.A., mediante a reconsideração da decisão constante do Despacho 570/2015, de modo a 
proceder a revisão dos marcos do cronograma físico do Contrato de Concessão 01/2012, bem como 
deslocar o período de suprimento dos CCEARs, nos termos do art. 6º, §1º, da REN 595/2013.” 
11 Deslocou-se os marcos de entrada em operação comercial das UGs da seguinte forma: (i) UG 01: de 
01.01.2016 para 01.07.2016; (ii) UG 02: de 01.03.2016 para 16.08.2016; (iii) UG 03: de 01.05.2016 para 
01.10.2016. Nos termos da Cláusula Sétima, Subcláusula Primeira, inciso XIV, do Primeiro Aditivo ao 
Contrato de Concessão nº 001/2012. Documento SIC NET nº 48513.000234/2016-00. Disponível em: 
<https://www.aneel.gov.br/documents/10184//15031139//1º+Termo+Aditivo+ao+Contrato+de+Conce
ssão+de+Geração+nº+001-2012+MME.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2020. 
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13. Em que pese a diligência da São Roque em dirimir os impactos 

ocasionados pelo atraso das obras, nesse ínterim houve o agravamento das 

condições econômico-financeiras do grupo econômico controlador, ocasionando 

a paralisação gradual das atividades nas frentes de obra, até a situação de 

paralisação quase total, com aproximadamente 80% (oitenta por cento) do 

projeto construído. 

14. Nesse contexto, a conclusão da UHE São Roque dependia da venda de 

ativos para um novo investidor e do aporte de novos recursos, o que foi possível 

com a comercialização de 72% (setenta e dois por cento) da garantia física da 

usina (descontadas as perdas e os ajustes do MRE/GSF) no Leilão nº 4/2019 (A-

6), viabilizando acesso a novos créditos e a remodelação dos créditos anteriores 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e com o Banco de 

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que vem participando diretamente 

dessa nova fase. 

15. O projeto, uma vez retomado, tem previsão de ser concluído em, no 

máximo, 18 (dezoito) meses, contados da remobilização, conforme cronograma 

de obras apresentado à CEL12, com a habilitação da Recorrente nos termos do 

Despacho 484, de 14 de fevereiro de 202013, em que a data de entrada em 

operação em teste e comercial das unidades geradoras ocorrerá da seguinte 

forma: (i) UG 01, operação em teste em 26.07.2022 e comercial em 28.09.2022; 

(ii) UG 02, operação em teste em 31.10.2022 e comercial em 29.12.2022; e (iii) 

UG 03, operação em teste em 16.09.2022 e operação comercial em 14.11.2022. 

16. Em 26.02.2020, a Recorrente encaminhou o Ofício SRE-CE-0008/20 à 

CEL solicitando o recebimento da apólice Argos, apresentada como 

complementação à garantia da outorga do empreendimento, perfazendo o valor 

total exigido pelo Edital. A solicitação da recorrente, no entanto, não foi atendida 

pela Comissão sob o fundamento de que seria necessária uma apólice, 

                                                           
12 Documento 48513.004485/2020-00. 
13 Publicado no D.O. de 17.02.2020, seção 1, p. 35, v. 158, n. 33. 
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atualizada nos termos do Edital, no valor de R$ 24.450.089,63 (vinte e quatro 

milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), equivalentes a 3,75% do valor do investimento declarado à EPE, 

conforme determinação constante do Ofício 18/2020-CEL/ANEEL. 

17. Em 09.04.2020, a São Roque encaminhou a correspondência SRE-CE-

0030/20 à CEL, requerendo fosse considerada atendida a exigência de 

apresentação da garantia, referente ao objeto do Leilão nº 4/2019 (A-6), porque 

já havia garantia de fiel cumprimento aportada para efeitos do Contrato de 

Concessão nº 01/2012-MMEE. 

18. Contudo, em 06.05.2020, o requerimento formulado pela Recorrente foi 

negado pela CEL, nos termos do Ofício nº 26/2020-CEL/ANEEL, cujo teor é 

objeto do presente recurso. 

 

III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO NO OFÍCIO Nº 

26/2020-CEL/ANEEL 

19. A Recorrente fez seu requerimento, ora recorrido, por entender que a 

Garantia de Fiel Cumprimento está vinculada à outorga do empreendimento de 

geração. Nesse sentido, já possui garantia vigente e válida, que respalda o 

Contrato de Concessão nº 01/2012 e, por esse motivo, sustenta já ter atendido 

o disposto nos itens 8.10.1 e 13.1, do Edital do Leilão A-6 de 2019. 

20. O entendimento acima decorre da interpretação dada ao item 13.5.4 do 

Edital do Leilão nº 07/2011, que expressamente vincula a obrigação de aporte 

de Garantia de Fiel Cumprimento com a evolução dos seus marcos de obras14.  

21. Nesse sentido, o objetivo da garantia exigida pela administração é 

assegurar a plena execução do contrato de concessão (art. 55, VI, Lei 

                                                           
14 “13.5.4 Para empreendimentos de fonte hidráulica, a Garantia de Fiel Cumprimento poderá ser 

substituída por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de acordo com a 

fiscalização da ANEEL, forem alcançados os marcos a seguir descritos: (...)” 
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8.666/93), tanto que ela vai sendo liberada na medida em que o contrato é 

executado (entrada em operação comercial) (art. 56, § 4º, Lei 8.666/93). 

22. Diante as particularidades do caso da UHE São Roque, é razoável que a 

administração pública considere o atual estágio de obras da usina e reconheça 

o atendimento aos itens 8.10.1 e 13.1, do Edital A-6 de 2019.  

23. Somam-se a realidade descrita acima, a dificuldade enfrentada pelas 

empresas de acesso a garantias no mercado financeiro brasileiro, que já 

passavam por grande aversão a risco na área de infraestrutura, agora agravado 

pelos impactos decorrentes da COVID-19. 

24. Outros agentes do setor elétrico também têm sido impactados pelo 

COVID-19, inclusive participantes do presente leilão, que não conseguiram obter 

tempestivamente algumas certidões exigidas pelo edital, conforme consta do 

item 14 da Nota Técnica 19/2020-CEL/ANEEL, de 28.04.202015.  

25. Por outro lado, caso esta Agência não considere as garantias já aportadas 

pela São Roque, os reflexos da não assinatura dos CCEARs serão catastróficos 

à sociedade local, ao projeto, aos agentes de financiamento e ao empreendedor. 

26. Dentre as consequências, está a perda dos investimentos já realizados no 

bem público (aproximadamente R$ 700 milhões), que sofrerão rápida 

degradação, em grande parte irrecuperável, mesmo que a obra venha a ser 

eventualmente retomada no futuro. 

27. No plano regional, serão diretamente afetados os municípios que recebem 

investimentos sociais, que se encontram em andamento, em valores superiores 

a R$ 10 milhões, a perda de oportunidade na movimentação da economia local, 

com a criação de mil empregos diretos, e com significativa perda de receitas 

                                                           
15 “14. Salienta-se, no caso específico da Powertis, integrante do Consórcio Graviola, sediada na Espanha, 

a peculiar situação enfrentada para renovar algumas das certidões apresentadas, a exemplo do 

apostilamento (Convenção da Apostila de Haia), durante o curso do estado de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da Covid-19, tanto no 

Brasil quanto na Espanha. Assim, por considerar esse cenário adverso e excepcional, propõem-se 

extraordinariamente que as certidões de regularidade fiscal que não possuem data expressa de 

expiração, sejam consideradas válidas para a habilitação em comento.” (Grifo nosso). 
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decorrentes da CFURH, que representa a principal fonte de arrecadação de 

alguns municípios, na região com menor IDH no estado de Santa Catarina. 

28. No plano microrregional, restará incompleto o processo, em andamento, 

de reorganização do tecido social (produtivo e comunitário), das comunidades 

afetadas pelo empreendimento, afetando mais de uma centena de famílias que 

vivem em situação de incerteza quanto às suas propriedades. 

29. A não implantação da UHE São Roque, cujo lago se constituirá no grande 

reservatório de regularização da cascata dos rios Canoas e Uruguai, também 

levará à perda perene do importante ganho energético que a regularização 

propiciará, sem nenhum investimento adicional, aos 4.517 MW instalados a 

jusante. 

30. Os bancos públicos BNDES e BRDE também poderão ser prejudicados 

com a possibilidade de não amortização dos investimentos feitos no 

empreendimento, da ordem de R$ 387 milhões (valores históricos), caso o 

empreendimento não venha a ser implementado. Aliás, tais bancos, 

preocupados com a recuperação destes recursos públicos, estão fortemente 

empenhados, juntamente com o investidor, em construir uma solução que evite 

esta perda. 

 

IV. DOS PEDIDOS 

 

31. Pelo exposto, a Recorrente requer seja recebido o recurso administrativo, 

com a reconsideração pela CEL da determinação constante do Ofício nº 

26/2020-CEL/ANEEL. Caso não haja reconsideração da decisão, seja o recurso 

encaminhado à Diretoria da ANEEL, nos termos do artigo 45, do Anexo à REN 

nº 273/2007. 

32. No mérito, seja dado provimento ao recurso administrativo para que se 

considere atendida a exigência de aporte de garantia pela UHE São Roque no 
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âmbito do Contrato de Concessão nº 01/2012, para fins de atendimento aos itens 

8.10.1 e 13.1, do Edital do Leilão nº 4/2019. 

 

 

SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. 
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