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DEENERGIA ELÉTRICA- ANEEl

URGENTE

ReI. Proc.n2 485,00.006122/2017-51

CONSÓRCIO SÃO' PEDRO E PAULO, constituído pelas empresas Êxito

Importadora e Exportadora S.A. e Kroma Gestão e Serviços em' Energia Elétrica ltda.

("Kroma Gestão"), já qualificado, vem, por seus procuradores, óutorgados mediante o

mandato em anexo, apresentar RECURSOADMINISTRATIVO em face do DESPACHO

CEl/ P.NEEl 1.838/2018, que inabilitou o referido Consórcio no leilão de Geração

01/2018 por suposto'descumprimento do item 11.8.2.4 do respectivo Edital.

l-DOS FATOS

o Consórcio São Pedro e Paulo, formado pelas empresas Êxito Importadora e
. .

Exportadora S.A. ("Êxito~) e Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica ltda. ("Kroma

Gestão"), na proporção de 50% cada, apresenta como líder a empresa Kroma Gestão.

O refe-rido Consórcio é titular de dois projetos de geração elétrica fotovoltaica,
. .

denominados São Pedro e Paulo V e VI, que sesagraram vencedores no leilão de

Geração 01/2018 (A-4/2018), realizado em 04.04.2018. ,

Em 03.08.2018, a Comissão Especial de Licitação-. CELda ANEEL disponibilizou
- " .

Relatório da Análise de Documentação de Habilitação; referente ao exame dos

documentos de habilitação do Consórcio São Pedro'e Paulo. Neste, a. CEl entendeu

que o consórcib recorrente "não atendeu a um das requisitas de habilitação, mais

especificame~te o Patrimônio Líquido mínímo de 10% do valor ~e investimento relativo /

às UFVs São Pedro e Paulo V e:São Pedro e Paulo VI, que corresponde a cerca de'/'
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21,1 miihães (10% do, investimento estimado na habilitação junto à EPE,no montante

total de R$ 211,047,400,00)",

Em seguida, à CEL emitiu o Despacho L838/2?18 e inabilitou os

empreendimentos São Pedro e Paulo V e VI do Leilão 01/2à18, em decorrência de'
, .

suposto não atendimento do item 11.8.2.4 do Edital.

Como se vera ao ,longo do presente recurso, o consórcio recorrente possui

patrimônio líquido suficiente para o atendimento ao patamar mínimo indicado em

Edital, assim GOmopara a efetiva implantação das referidas céntrais de geração.

11- DO MÉRITO - DO AUMENTO DE CAPITAL

Convém recordar que a análise efetuada pela CELdestacou que o patrimônio

líquido da corisorciadaÊxito Importadora e Exportadora S.A. atende às exigências
I ,

editalícias, de modo que o presente recurso tratará apenas do patrimônio líquido da

Kroma Gestão e Serviços em Energia 'Elétrica ltda. e do respectivo consórcio,

Primeiramente, ressalta-se que a Kroma Gestão integra o grupo econômico da,

Kwma Comercializadora de E'nergia Ltdá, ("Kroma Comercializadora"), inscrita rio CNPJ

sob o nº 10.202.852/0001-15, cujo patrimônio líquido era de R$22.500.000,ÚO (vinte e

dois milhões e quinhentos mil reais) em dez~!11bro/2017, valor este que supera

largamente os montantes mínimos exigidos pela CELno presente certame.

É de se destacar que a informação acima tem como objetivo evidenciar a

capacidade financeira do grupo econômico em referência antes mesmo da

participação no Leilão A-4/2018. Trata-se de grupo empresarial sólido, com anos de

atuação no setor elétrico brasileiro, so!Jretudo na comercialização de eletricidade na

Região Norde'ste e, mais recentemente, na geração de energia elétrica a partir da fonte

,fotovoltaica, A título de ilustração;é válido mencionar que o grupo em referência está

conduzindo dé forma célere a instalaçãà das UFlis Apodi I, 11, 111 e IV, vencedoras do

Leilão 09/2015, em implantação no Estádodo Ceará.

Ainda que a Kroma Comercializadora possua patrimônio líquido bastante

expressiv~, a recorrente, co~ o firme intuito de minimizar disc.ussões, optou pr
- ,
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réalizar aumento de capitàl na Kroma Gestão no patamar de R$10.500.000,00 (dez

milhões e quinhentos mil reais) ..

De forma mais específica, um dos sócios da Kroma Gestão realizou, em

20.08.2018, aporte de R$10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) na Kroma

Gestão, o que elevou seu patrimônio líquido de R$.329.829,'58 (trezentos e vinte e,
nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta. e oito centavos) para R$

10.829.829,58 (dez milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove

reàis e cinquenta e oito centavos).

Nesse conte:xto, utilízando-se a tabela contida no Relatório da Análise de

Documentação de Habilitação, 'de 03.08.2018, elaborada pela CEl/ANEEl,

considerando-se o aumento de capital ora informado, a análise do patrimônio líquido

da recorrente deve apresentar as seguintes características:

Êxito Importadora e Exportadora S.A.

Investim. Acumulado R$ 211.047.400,00
% Participação 50,00%
.Patrimônio Líquido R$ 17.946.000,00
PLMínimo Cumulativo . 17,01%

SÃOPEDROE PAULOV. ---" ..

Valor do Investimento R$ 105.523.700,00
% Participação 50,00%
PL Mínimo _ ... 34,01%

.
SÃO PEDROEPAULOVI

... - - _._. -
Valor do Investimento R$ 105.523.700,00
% Participação 50,00%
PLMínimo 34,01%

OK

OK

OK

,
Kroma Gestão e Serviços em Energia

Elétrica Ltda.
'Investím. Acumulado R$ 211.047.400,00
% Participação 50,00%
Patrimônio líquido R$ 10.829.828,58
.PLMínimo Cumulativo 10,26%

SÃO PEDROE PAULOV._- -

Valor do Investimento R$ 105.523.700,00
%-Participação 50,00%
PLMínimo 20,S3%

.

SÃOPEDROE PAULOVI
.

IValor do Investimento R$ 105.523.700,00
'% Partícipação 50,00%
,Pl Mínimo

___ o - 20,53%

OK

OK

OK

Com o aumento de capital em questão, o consórcio recorrente, a Êxito

Importadora e a Kroma Gestão atendem iritegralmente às exigências de patamar

mínimo de patrimônio líquido, seja no que diz respeito ao somatório dos valores dos

consorciados, seja índividualmente por cada consorciado.' Há, portanto, Piei
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atendimento ao item 11.8.2.4.2 do Edital, bem como cabal demonstração da

capacidade financeira para a implementação daÇUFVs São Pedro e Paulo V e VI.

111- PRECEDENTESDA ANEEL EM TEMAS CORRELATOS

o aumento de capital em questão afasta qualquer dúvida porventura existente

quanto à capacidade financeira do c~Jnsórcio e da Kroma Gestão para a implantação

.dos aludidos projetos. Ainda ass!m, por cautela máxima, convém recordar que a

medida em comento (aument.o de capital) já foi chanceláda em casos semelhantes

pela ANEEL, que encerrou as discussões tão logo houve a comprovação do incremento

do patrimônio líquido.

Primeiramente, é digno de nota0 precedente da UHE Salto Apiaçás

(48500.003775/2011-93), empreendimento titularizado pela Enel Brasil após esta

-sagrar-se vencedora no -Leilão 06/2013. A então titular pretendeu transferir sua

outorga para a Enel Salto Apiacás, .empresa que não apresentava o mínimo de

patrimônio líquido exigido no certame .vencido pela Enel Brasil. Entretanto, como se

observa no voto. do Diretor Relator, Dr.José Jurhosa Junior, a questão foi solucionada

mediante o aporte de capital na SPE:

3. Em 27/8/2014, as empresas protocolaram solicitação de transferência da
participação da Enel Brasil no empreendimento para a Enel Salto Apiacás. (... )

5 .. Em 12/3/2015, consultada quanto ao teor da minuta de Resolução
Autorizativa, a Procuradoria Federal. por meio do Parecer
125/2015/PFANEEl/PGF/AGU, opinou pela impossibilidade de adoção de
reg~a prevista em edital posterior (Edital 06/14), a fim de comprovação da
qualificação econômico-financeira, em particular quanto ao -patrimônio
líquido, devendo ser observado o disposto no Edital 06/13. (...)
7. Em 27/3/2015, via mensagem eletrônica, a Enel S';lto Apiacás informou ter
cumprido a exigência do Edital do leilão n" 06/2013, de PLmínimo de 10%
.do investimento reconhecido pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE
para a UHESalto Apiacás, no valor de R$ 178.394.060,00.

8. Em 30/3/2015, a Enel Green Power Salto Apiacás S.A. formalizou a
informação da integralização de R$ 53.641.212,00, por meio da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/3/2015, e seu respectivo
protocolo perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA.
(...)
13. De acordo com a Nota Técnica 31/201S-SCG/ANEEL, a Enel Salto Apiacás
não atenderia as condições referentes à qualificação econâmico.financeira
prevista no' Edital de leilão 06/2013. Diante deste fato,. a SCG recorreu à ,I
regra existente em leilão posterior, o Leilão 06/2014, que prevê../
comprovação de patrimÔnio líquido por meio da controladora direta. I
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14. Por sua vez, a Procuradoria Federal opinou pela impossibilidade de adoção
de regra prevista em edital posterior (Edital 06/2014), com o propósito de

- comprovação da qualificação econômico-financeira, no caso, o patrimônio
liquido. da vendedora, devendo ser observado o disposto no Edital 06/2013,
por força do principio da vinculação aó instrumento convocat6rio.
15. Porém, a controvérsia resultou superada mediante a comprovação da
integralização de R$ 53.641.212,00, conforme informado pela Enel Green
Power Salto Aplacas 5.A.

16. Tendo a Enel Salto Apiacás atendido à exigência de patrimônio liquido no
valor de 10% do valor do investimento reconhecido pela EPE (PL mínimo de
R$ 17.839.406,00), co'l,dição estabelecida. no Edital de Leilão 06/2013 (edital
de regência), é possível a emissão de Resolução Autorizativ3, conforme
minuta anexa, com vistas a transferir a participação da Enel Brasil na outorga
da UHESalto Aplacás para a Enel Salto Apiacás.

r
Oli seja, a Agência, após fri~ar que a licitante, a princípio, não atenderia à

r

exigênCia de patrimônio líquido mínimo prevista em Edital, entendeu que o aporte de .

recursos em patamar suficiente resultou na superação da controvérsia.

o e'ntendimento da Diretoria da ANEEL, em vez de afastar a proposta mais

vantajQsa por uma mera irregularidade formal, optou por reconhecer o atendimento. . .

ao interesse público com a efetiva comprovação do patrimônio líquido mínimo fixado

em edital, mediante aporte de recursos.

Em outro caso, nó âmbito do processo 48500.007389/2007-94, foi admitido o

aporte de capital da Companhia Energéti~a Vale do São Simão, titular de UTE- .
vencedora do Leilão 01/2008. A referida empresa não havia atingido o índice mínimo

de Liquidez Geral (LG) exigido.no edital do certame e foi inabilitada por tal razão.

Como defesa, o agente informou à tEL as seguintes considerações:

i. A Companhia reconhece que houve certa "desatenção" na sua forma
de,apreciar os indicadores apresentados no Edital; r

iL O baixo jndice de. Liquidez Corrente resulta da prática adotada pela
adminIstração do'Grupo de aportar gradualmente os recursosfinanceiros
necessários aos investimentos. Uma. vez que a Companhia está em fase
pré-operacional os recursos aportados são imediatamente aplicados no
pagamento das obras, sendo contabilizados. diretamente no Ativo
Imobilizado e, por esta razão, o Ativo Circulante acaba sendo mantido em
nível reduzida;

iii. No intuito de reparar a falha detectada, a Companhia está adotando
. uma série. de medidas preventivas. Em 20 de. agosto de 2008, em
Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas titulares da totalidade do
capital social da empresa estabeleceram a obrigação de aportarem,:,!

. qualquer tempo,.todos os recursosnecessáriosa que? índice de Liquid .
C?rrente se mantenha sempre em patamar igualou maior que 0,1; ,

,Brasília (sede): SHIS QL 10, Cj. 1,'Casa 8, Lago Sul; CEP 71630.015, Brasília,- DF. 'Te!': 613364-4681 / 3203.5lJ9p
Recife: Avenida República do Libano, n'. 251, sala 1602, Torre A, Pina, CEP 51110.160, Recife - PE. Te!': 813327.8560

www.baggioeçostafilho.com/contato@bcfadvogados.com

•

Número: 48577.002187/2018-00



BAGGIO ECOSTA FILHO
Sociedade de Advogados

iV.Em 12 de setembro de/200S, foi realizado, pela empresa AFAndrade
Empreendimentos e Participações Ltda. (controladora da empresa
vendedora) aporte de capital no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), conforme comprovado me;diante apresentação de extratos
bancários e comprovante de transferência eletrônica. Esse aporte
refletiu nas demonstrações constantes do pàrecer de auditoria
independente juntado ao recurso, que. apresentou LCde 0,42. (grifas
nossos)

"Após O aporte de capital na empresa, a CELreconheceu que o problema havia. " . .
'sido superado e habilitou a Companhia Energética Vale do São Simão no certame:

A 'empre"sa. admitiu que quando da entrega dos documentos de
Habilitação (21/0S/200S) não observou as regras a serem adotadas, pela
CELpara aferição da situação financeira das vendedoras do Leilão.
A-empresa juntou ao recurso a At~ da Assemblela de Acipnistas ~ealizadà
em 20/0S/200S que redefiniu as condições de aporte de recursos na
empresa, estabelecendo a obrigação de tod'os os acionistas aportarem, a
.qualquer tempo, todos os recursos necessários a que o índice de Liquidez
Corrente se mantenha sempre em patamar igualou maior que 0/1.
Vale considerar que, tão logo foi compreendida a metodologia adotada.
pela CEL. os acionistas da empresa realizaram aporte de capital, no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reaIs) com o intuito de'
demonstrar "para a CEl que o baixo índice de liquidez Corrente .
resultante das demonstrações apresentadas junto aos documentos de
habilitação não decorria de insuficiência financeira," mas sim da prática
adotada pela administração do Grupo, O apocte foi comprovado
mediante apresentação de extratos bancários e comprovante de
transferência eletrônica ocorrida em 12/09/200S. (..oi
Sendo que as demonstrações apresentadas" atendem aos requisitos

" impostos e demonstram que a empresa possui os índices de "Liquidez
Geral e Corrente dentro dos limites !,stabelecidos no Edital do Leilão
01/2008, a CEL entende, portanto, estar sanada a pen~ência que
ensejou a inabilitação da empresa,' e dê seu respectivo
empreendimento. (grifos nossos)

Em síntese, a CEL aceitou o aporte de capital junto à empresa licitante e

considero.u superada a controvérsia, visto que os índices de Iiquidez do agente"- - ,

passaram a respeitar os patamares determinados pelo edital do "leilão em referência.. -. -

Pode-se também mencionar o caso, da UFV Fazenda Esmeralda (proc .. .

48500.005843/2016-63). A Diretoria da ANEEL, na formá do Despacho 3.501/2017 e

sua retificação, após a inabilitação do Consórcio Energybras/lncoenerg, deu

provimento a seu pedidó de reconsideração e determinou a habilitação da empresa no

. Leilão 09/2015 (22 LER/2015) e o encaminhamento dos autos ao Ministério d~ Minasr

,Energia - MME para outorga de autorização à Energybras Energias Renováveis Ltda.
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São igualmente válidas as lições expostas pela CEL noutro precedente (vide

proc.-48500.003437/2015-85), em que houve discussão sobre a habilitação do Energia
\ -

do Amazonas (composto pelas "empresas Guascor do Brasillfda .. e Dresser-Rand do

Brasil Ltda.) no Leilão 02/2016, relativo à aquisição de energia elétrica e potência em

. sistema isolado. Na op'ortunidade, a Comissão 'Especial colacionou diversos julgados,

nos quais fundamentou sua orientação, relativa à maior flE;!xibilidadeno exame da

Clualificação financeira do licitante, com. o objetivo de garantir a. prevalência do

interesse público mediante a análise da capacidade econômica das. empresas

consorciadas com a utilização de todos os meios disponíveis.

Por serem de grande relevância, seguem abaixo àlgumas das referidas decisões

mencionadas' pela CEL:

"A imposição legal de apresentação de documentos que confirmem a
qualificação econômico-financeira das empresas licitantes
fundamenta-se na necessidade de avaliar se a proponente tem
condições de honrar os compromissos que assumir com a assinatura
do contrato, bem como de verifkar 'se a mesma pode garantir, com
seu patrimônio, o. adimplemento de suas obrigações. No .mesmo
sentido, tem-se que a finalidade do' procedimento Iicitatório é
possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
Pública.- (...) Neste aspecto, parece razoável que se permita ao licitante
demonstrar sua higidez técnica e financeira de forma ampla.
utilizando-se de todas as formas admitidas em direito, Isto não deve
.significar, de maneira aiguma, desrespeito ao principio da legalidade ou
d~ vinculação ao edital, mas pode solucionar eventuais dificuldades
que surjam durante o procedimento Iicitatório, sempre visando a
obtenção da. proposta mais coilVeniente para a Administração
Pública" .. (TRF 2; AC 2003.51.01,020953-0, Relator: Juiz Federal
ConvocadoRioardoPerlingeiro, julgado em 03.04: 2012).

(fÉ verdade que a Administração tem o dever de aferir a capacidade
'econômico-financeira e 'idoneidade das empresas con.correntes, e isso
foi feito. O só fato de que essa aferição não se tenha procedido
mediante a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis,
não invalida o certame, pois' como bem salientado pelo Acórdão

••objurgado "... a ~xigência prevista no artigo 31, I, da Lei de Licitações
não é 'ímprescindi,:,el', como entende a apélante, podendo a
capacidade econômico- financeira ser aferida por outros meios",
porque "...0 ,dispositivo em referência estabelec.e uma limitação à
Administração que não pode exigir mais do que lá permite. Daí não se
,pode concluir que deva, necessariamente, exigir toda essa
documentaçãa," .(fls.571 e 572). Assim é que a Administração não está
obrigada a exigir que os concorrentes esgotem todos {)s incisos do
referido dispositivoiegal, pois, conforme boa .doutrina de Hely LOprS, -
Meirelles: . liA orientação correta -nas licitações é a dispens.a.

. - ,
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rigorismo5 inúteis e t;lef,?,malidades e documentos desnecessários à
qualificação dos interessados" (fI. 276). isT!, EDcl no REsp 402.711/SP,

, ReI. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/12/2002, DJ
10/03/2003, p. 94) (grifas nossos)

'Outros precedente~ poderiam ser citados. para indicar algum grau. de

flexibilização na .demonstração de patrimônio líquido mínimo, diante das

especificidades dos casos concretos'. .

Em suma, percebe-se que a ANEEL, em diversas oportunidades, conferiu algum

grau de flexibilização quanto à exigência de patrimônio líquido mínimo, relativizando

formalidades excessivas e buscando, sempre, a preservação da proposta mais

vantajosa à Administração. Por identidade de. razões~ deve-se reconhecer que o

aumento ,de capital antes mencionado resulta no atendimento plenp do patrimônio

líquido mínimo indicado pela Agência para o presente certame, o que deve conduzir à

. habilitação das UFVs São Pedro e Paulo V e VI.

IV-PEDIDOS

Pelo exposto, vem-se requerer:

" .
a) que a CEL,diante do aumento de capital da Kroma Gestão, em,. . - .
20.08.2018, de R$1O.500.000,00 (dez" milhões e quinhentos mil

reais), com a elevação de seu patrimônio líquido para R$

10.829.829,58 (dez milhões, oitocentos e. vinte e nove mil,

oitocentos' e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos),

reconsidere sua decisão anterior e habilite as UFVs São Pedro e

Paulo V e VI no referido certame;

b) caso -não haja a reconsideraçãp pela CEL, que a Diretoria da

Agência dê provimento ao recurso e considere superada a

questã9 com o. mencionado aporte de recursos 'na Kroml

I

1 A exemplo' dos precedentes: Processo 48500.003437/2015-85; referente a recurso da soenergy
Sistemas Internacionais de Energia S.A. contra a decisão que declarou o Consórcio VPower Telemenia
habilitado e vencédor do lote B/III-Ado leilão n. 02/2016- ANEEl, conforme Despacho n. 1.807/2017; e
Processo 48500.007389/2007-94, referente à habilitação da Cosan Centroeste sA Açúcar e Álcool lUTE
Jatai) no leilão 01/2008, em juizo de reconsideração da CElo •

Brasília (sede): SHIS QL 10,Cp, Ca~a 8, Lago Sul. CEP 71630-015, Brasília - DF. Te!.: 613364-4681/3203-5890
. Recife: Avenida República do Líbano, nO.251, sala 1602, Torre A, Pina, CEP 51110-160, Recife - PE. Te!': 813327-8560

wWv.,1.baggibecostafilho.com / contato@bcfadvogados.com '
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Gestão, de modo a habilitar as UFVs SãoPedro e Paúlci V e VI no

leilão em Comento; e

c) subsidiariamente, apenas na hipÓtese de nã-oserem acolhido's

os pedidos açim,!, que séja oportunizada 'à recorrênte a

possibilidade de alterar o controle societário da Kroma Gestão

para a Kroma Comercializadora de Energia Ltda. Em tal caso"

d~vé ser considerado, para a habilitação, o patrimônio líquido d~

controladora, conforme estabelece o item' 11.8'.2.4.3 do edital2,

Nesse contexto,deve-sehabilitar, ao final, ,as UFVs São Pedro fi
Paulo V e VI no aludido certame.

A recorrente requer a juntada, do extrato em ane.xo (doc. 03), que comprova o

aumento de capital em comento, mediante o efetivo ingresso de R$10.500.000,00

(dez milh5ês:e quinhentos mil reais), em 20.08.2018, na conta corrente da Kroma

Gestão, o que afasta qualquer discussão quanto à sua capacidade financeira, e/ou

'patrimônio líquido.,Requertambém a juntada das procu~ações anexas (doc. 01 e 02) e. . . .

solicita prazo para juntar a via original do instrumento de mandato da consorciada aos

seus pr<;lcuradores.

A' requerente' infQrma que trará aos autos a alteração do contrato social

aprovado pela Junta Comercial de Pernambuco ~ JUCEPE, com a formalização do

aumento de capital social, assim que o respectivo, ato for disponibilizado.

Por fim, a requerente destaca estar à disposição da CELe de quaisquer outros'

órgãos da ANEEL para o esclarecimento das questões mencionadas nesse recurso.

Pede deferimento,

CO
(Representado pela, consocia

ORO E PAULO
ma Gestão e Serviços em Energia'Elétrica Ltda.)

,, '

2 11.8,2A3 Caso a VENDEDORA que negociar energia n'o LEILÃO seja uma SOCIEDADE DE PROPÓSiTO
ESPECíFI'CO(SPE), a comprovação de seu patrimônio líquido poderá ser realizada por meio' de sua(s)
cóntroladora(s) direta(s), '

Brasília (sede): SHI5 QL 10, 'q 1, Casa 8, Lágo Sul, CEP 7lti30-015, Brasília. DE JeL: 6133644681 !3203-5990
Recife: Avenida República do Libano, nO,251. 5ala' 1602, Torre Ar Pina, CEP 51110-160, Recife - PK TeL: 813327-8560

~.baggioecostafi1ho.com / contato@bcfadvogados.com
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DOCUMENTOS EM ANEXO

Doc. 01- Procuração aos advogados da Baggio e Costa Filho Sociedade de Advogados;

Doc. 02 - Procuração Públiéa da consorciada líder para Dirceu Fernandes da Costa
Pereira Neto;

Doc. 03 - Extrato bancário Kroma Gestão - comprova~ão' do aumento de capital.

Br.asília (sede): SHIS"QL 10,q'. 1, c~sa 8, Lago Sul, CEP 71630.~15, Brasílk Tel.: 613364-468] /3203.W90
Recife~Avenida República do Líbano, nO.251, sala ]602, Torre A, Pina, CEP 51110.160, Recife. PE. Tel.: 813327.8560

www.baggioecostafilho.co,m / contato@bcfadvogados.dom

. '.

I
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PROCURAÇÃO

CONSÓRCIO SÃo PEDRO E PAULO, neste ato representado por sua empresa líder (KROMA

GESTÃO E SERViÇOS EM ENERGIA ELÉTRICALTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o nQ03.621.576/0001-64, situada na Avenida Governador Carlos de

Lima Cavalcante, 3995, loja 02, Caixa Postal il72, Casa Caiada, Olinda-PE, CEP:53.040-000),

vem, por este presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO, nomeare constituir como

seus procuradores os advogados Guilherme Pereira Baggio, brasileiro, casado, inscrito na

OAB/DF 28.053 e OAB/RS 46.127, Paulo Gesteira Costa Filho, brasileiro, casado, inscrito na

OAB/DF 33.059 e OAB/PE 23.665, Lucas Pereira llaggio, brasileiro, casado, inscrito na OAB/DF

32.18Ú e OAB/RS 58.408, Henriq\le Silva Reis, brasileiro, casado, inscrito na OAB/DF 28.992,

lis de. Oliveira Risso Soares, brasileira, casada, inscrita na OAB/DF 37.486, Victor José Ferreira

.Gomes, brasileiro, casado, inSCrito na OAB/DF 31.482, Juliana iVlelcO/l de Càstro Schor,

brasileira, solteira, inscrita. daoABjPE 33.428, Juliana Lopes Barroso Villas Boas Carvalho,

brasileira,. casada, inscrita na OAB/DF 43.916, José Batista Soares Neto, brasileiro,solteiro,

inscrito na OAB/OF 52.637 e Livia de Souza Correia, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ

202.016, todos com endereço profisSional no 5HiS QllO, Conjunto Úl, Casa 08, Lago Sul, CEP:

71630-015, Bnlsília/DF, a quem confere amplos poderes para DEFENDEROS INTERESSESDA

OUTORGANTE, em relação à habilitação das UFVs São Pedro e Paulo V e VI no Leilão de

Geração ANEEL 01/2018, inclusive no âmbito do processo ANEEl nQ48500.006122/2017-51,

com os poderes da çláusula ad judicia, podendo, nos termos do artigo 105 do Código de

Processo CIvil, em qualquer Juízo, Foro ou Tribunal, formular requerimentos, prestar

informações, apresent.ar respostas, realizar defesas, interpor recursos e impugnações, solicitar

reuniões, enfim, praticar, em conjunto ou separadamente, todos os atos necessários ao

curnllrimento fiel deste mandato, além de transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,

realizar levantamentos de depósitos judiciais, receber e dar quitação, e, ainda, substabelecera

outrem, comou sem reserva de iguais poderes.

,Q. Brasília/DF, 21de agosto de 2018.

(r JAÚM. dflllHML YlJ,t
CONSÓRCIO SÃO PEDRO E PAULO

KROMAGESTÃO E SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA lTDA.
DIRCEU FERNANDES DA COSTA PEREiRA NETO

1
"--~--------------_.~~
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PrC!tocolo n~19970Z
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" P~OC~~ç~O PUBLICA QU,E FAZ K, OMA --
\GESTAO E SERViÇOS-EM ENERGIA
ELÉTRICALTDA. EPP, NA FORMA ABAIXO./

/, .•...

./ \

~ . , I

RÉPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

\ , • I' \ /

8~OFICIO DE NOT~$DO RECIFE_
',Ivlnlldo de FlguIll'ldo Andflde de Ollvelrl Filho

" - Tlblll'o Público
i

~
I-' Livro n~ 1796"P

,_,o ',Folha nO _ 105
'1° Traslado

I
\ ,(

)

)

,'\ !'. I

- -- '\ Por este instrumento de Procuraç'ão Pública,
aos 18 (dezoito) dias do mês de abril dp ano de 2018 (dois mil e dezoito), mista
Cidade do Recife, Capital do Estado,de Pernambuco, neste 8° Tabelionato de
Notas do Recife(l::om~ede na A'i(enidaHerculano Bandeira, nO563, no bairro do

.'!, ,") Pina, perante mim, Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião
' Público•.Gomparece,u,como Outorgante, KROMA GESTÃ6E SERViÇOS EM

ENERGIA ELÉTRIC'A' LliDA .• "EPP, pessoa juridica de direito privado, ,
i devidamente--inscrita no CNPJ sob 'o' n~,03,621.576/0001-64~-estabelecida na
' Avenida Governé!dorCarlos de"Uma Cavalcante, n° 3995,'Lbja 02, Caixa Postal f

~'172,bairro de Casa Caiada, éEP: 53.040-000, cidade de O[inda-PE, neste ato
represen"tadapor RODRIGO FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE E

• , \. I •

- MELLO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro
) elétricista, inscrito no CPF/MF sob d n° 683.930.324-15, portador de carteira.--, I. . . \

profissionalCREAlRE nO 20:5430, com, endereço profissional.;,' na
AvenidaRepública do Líbano, nO251, sala 2603; Torre'B~ bairro do Pina, nesta
cidade do Recife - PE;:a pr(:lsentereconhêcida\como a prÓpriapelo Tabelião ou '. r"...:. .
seu preposto, conforme os ,documentos apresentados, ,pessoa maior e.'
juridicamente capaz, do que dou fé; E, neste Tab~lionato, pela Outorgante, foi
declarado que, para os efeitos dQidisposto'nó art. 653 do Código Ciyil de 2002,
nomeia e constitui como bastanté procurador DIRCEU FERNANDES DA

' f COSTA PEREIRA NETO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n0
069.365.764-27, portador da Cédula de Identidade sob o nO7,664.034-SDS/PE,
domiciliado na.Avenida Boa Viagem, nO342, 'Apt. 201, CEP 51.011-00, Recife-
PE~ .â quem confere poderes' (9\?rais para', gerir e' administrar ativa e.

" passivamente a,empre~~ outorgante, podendol, 'podendo reipresentá-Iaperante
órgãos e repartições públicas, administrativas, autárquicas e cartórios em geral,
repártições públicas federais, estaduais, municipais, seus departamentos e
se!=rétarias,pessoas flsicas e'jurídicas, de direito público ou privado, sociedádes
de economia mista, émpresas estatais ou paraestatais,-Secretaria e Deleg~cias
da Receita Federal, Ministérios, Delegacia RegionaJ dó Trabal,no"sindicatos,
empresas ccimerciais e industriais" pe~ante bancos e éstabelecimerit9s. de
crédito em gerall e onde com esta se apreséntar"e for necessário,',podendo:

..re~uerer, alegar' e assinar o que for préeiso, juntar, aprese,ntar e retirar

..do'cumentos, apresentar e assinar quaisqúer guias, requerer certidões, alvarás•.. ", . ,

'd,iversos e demais autorizações" abrir, acompanhar e 'dar andamento a '_
, processos, pedir vistas, cumprir exigências/tomar ciência de despachos, pagar'''-'

e/ou r~ceber importâncias,~sejaa que'título for, dar e aceitar recibds e quitações,
, cornprare vender mercadorias do ramo da firma, assinar documentos,fisêais e '/
i faturas, promover e efetuar endossos e avais /em tftulos para descontos'
"ba~cários, assinar bord~ra~x, ad!lÍitir elou dem!tirle""prega.dos,assinar é'iou dar

'/ baixa em CTPS - Cartel~ade Trabalho e PreYJgênclaSOCial,fixar ordenados e, ' (\
I 'I•EJI
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Protocolo nO 1~

Escrevente Notarial

Livro nO 1796.P
Folha nO 106
1° Traslado

latribuições, promover e efetuar alteração de anotações em CTPS, nomei
prepostos junto a Delegacia Regional do Trabalho e/ou Vara do Trabalho; abr
movimentar e/ou liquidar contas correntes, emitir, endossar, requerer, descont.
le assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos e retiradas, solicitar extratc
de contas e talões de cheques, reconhecer e/ou contestar saldos, assini
contratos, distratos e aditivos contratuais de prestação de serviços, ajusti
cláusulas e condições, participar de concorrências públicas elou particulare
licitações, tomadas de preços, cartas-convites, retirar editais, participar c
aberturas de licitações, acordar, discordar, interpor recursos, prest,
declarações e informações, podendo ainda, dito procurador, assinar contrate
e/ou convênios para aquisição de vales transportes, tiquetes-refeição, usar de
poderes da cláusula "Ad Judicia" e os mais necessários, perante qualqul
'Instância, Foro ou Tribunal, em Juizo ou fora dele, enfim, praticar os dema
atos aos fins deste mandato, inclusive substabelecer. Fica dispensada
presença das testemunhas a teor do disposto no art. 134, S 5.0 do Código Civ
praticando, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento d
presente mandato, inclusive substabelecer. Esta procuração é outorgada pel
prazo de 1(um) ano a contar da data da assinatura do presente instrumento.
assim, em fé da verdade, o disse e outorgou, estando de acordo com o que fI
'requerido, razão pela qual foi lavrada a presente Procuração Pública, que depoi
de lida e considerada conforme, a Outorgante assina, perante min
TabeliãoValor dos emolumentos líquidos de acordo com a tabela da Lei r
12.97812005: H$ 56,40. Valor do Fundo Especial de Registro Civil: R$ 6,6<
Valor da Taxa de Prestação de Serviços Notariais e Registrais do Tribunal d
Justiça do Estado de Pernambuco - TSNR: R$ 13,27 ; Valo'r do ISS: R$ 3,3~
Valor total: R$ 79,63; Recolhido através da Guia do Sistema de Controle d
Arrecadação das Serventias Extrajudiciais - SICASE, na 0008569738, em dat
de 18/0412018, no Banco do Brasil, agência 3249-2; Esta procuração somente
valida com o selo de autenticidade e fiscalização aposto abaixo e se nã
contiver nenhuma rasura. Eu, Wania Luiza de Holanda, Escrevente Notarial,
lavrei, e eu, Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião titular d
Cartório do 80 Oficio' de Notas do Recife, subscrevo e assino. (aa) RODRIG(
FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE E MELLO. Recife, 18 de a!>rild,
2018. Trasladada nesta mesma.,.dataconforme o original. Dou fé. Selo digitai d,
fiscalização: 0073783.RU)?94201~09.01219. Consulte autenticidade er
www.tjpe.jus.br/selodigital.~

/"\
Em testemunho~./) da verdade." r<' , 1 I'
--/' ','C-- ~~ 1'. ~. '. 'c.(-":~

lIianildo de Figueiredo Andrade de Oll~ Ira Fllhô I
Tabelião' .

. Wania Luiza de Holanda. . I,

Uiid
TABELIONATO
FIGUEIREDO

(;
CO/égiO
~ Notai/air do Brasil

CorwlloF«1lTIJ

•.••• n c::a a c::? I

Número: 48577.002187/2018-00



DOC. 03

,

j

Número: 48577.002187/2018-00



, .Sem titulo

00311 PAGTO COBRANCA 0000097 272,26-
00311 PAGTO COBRANCA 0000098 277,79-
00311 PAGTO COBRANCA 0000099 299,00-
00311 PAGTO COBRANCA 0000100 3.911,96-saldo anterior 63.623,3000311 PAGTO COBRANCA 0000101 535,73-
00311 PAGTO COBRANCA 0000102 2.151,00-
00311 PAGTO COBRANCA 0000103 2.815,50-
00907 PGTO ELET TRIB 5162100 8.937,52-INTERNET - PESS GPS 2100
00907 PGTO ELET TRIB 5302157 1.777,66-INTERNET --DARF
01158 TRANSF CONTAS 2960932 30.348,00-KROMA COMERCIALIZACAO DE E
01158 TRANSF CONTAS 6342925 193,89-FILIPE GODOY SOUZA
Saldo anterior 16.864,00
01158 TRANSF CONTAS 6342929 63,00-RODOLPHO LIMA DE ALMEIDA
01158 TRANSF CONTAS 6342936 16.800,00-
DIRCEU FERNANDES DA COSTA
saldo em 20/08/2018 1,00

2960 AG.EMP.RECIFE 07-05 225-9 KROMA GESTAO E SERVICOS EM ENERG
CPF/CNPJ 003.621.576/0001-64

d a t a h i 5 t o r i c o n.docto v a 1 o r
sa1do em 16/08/2018 1,00

20/08/2018 01158 TRANSF CONTAS 2960329 10.500.000,00
KROMA COMERCIALIZACAO DE ENERGIA

20/08/2018 01158 TRANSF CONTAS 2960534 1.567,69
KROMA COMERCIALIZACAO DE ENERGIA

20/08/2018 00101 APLICACAO AUT. 0200818 10.432.645,48-
20/08/2018 00311 PAGTO COBRANCA 0000096 538,90-
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
20/08/2018

20/08/2018
20/08/2018

L
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