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VOTO 
 
PROCESSO: 48500.002243/2015-62 
 
INTERESSADOS: Ministério de Minas e Energia e Agentes do Setor Elétrico 
 
RELATOR: Diretor José Jurhosa Junior 
 
RESPONSÁVEIS: Comissão Especial de Licitação – CEL, Superintendência de Regulação Econômica e 
Estudos de Mercado – SRM, Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração – SRG e 
Superintendência de Gestão Tarifária – SGT 
 
ASSUNTO: Aprovação do Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL, destinado à 

contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de 

energia e potência, nos termos da Lei 12.783/2013, com a redação dada pela Medida Provisória 688/2015. 

 
 
I – RELATÓRIO 
  
1. Na 30ª reunião pública ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2015, a Diretoria da 

ANEEL aprovou a instauração de Audiência Pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no 

período de 19 de agosto a 18 de setembro de 2015, com vistas a colher subsídios e informações para 

aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL, destinado à 

contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de 

energia e de potência, nos termos da Lei n. 12.783/2013, com a redação dada pela Medida Provisória n. 

688/2015. 

 

2. Tendo em vista a deliberação, foi publicado o Aviso de Audiência Pública 54/2015. 

 

3. Em 25 de agosto de 2015, por meio do Ofício n. 66/2015-CEL/ANEEL, foi encaminhado ao 

Tribunal de Contas da União – TCU o Ato Justificatório da licitação para contratação das concessões de 

usinas hidrelétricas objeto do referido certame, em observância ao disposto no art. 7º da Instrução 

Normativa TCU n. 27/1998, para fins do primeiro estágio de acompanhamento e fiscalização do Leilão n. 

12/2015-ANEEL. 

 

4. Em atendimento a diligências realizadas pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Elétrica – SeinfraElétrica/TCU, foram encaminhados àquele Tribunal os seguintes expedientes:  

 
(i) Ofício n. 72/2015-SEL/ANEEL, de 17 de setembro de 2015, contendo “respostas aos 

pedidos de documentos, informações e esclarecimentos referentes ao Leilão n. 12/2015-ANEEL”1, 
acompanhados de cópia dos documentos constantes da sua Lista de Anexos; 

 

                                                      
1 Solicitações contidas nos Ofícios n. 1-416, n. 2-416 e 3-416/2015-TCU/SeinfraElétrica, de 10 de setembro de 2015; e no Ofício n. 
0460/2015-TCU/SeinfraElétrica, de 25 de setembro de 2015. 
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(ii) Ofício n. 77/2015-SEL/ANEEL, de 24 de setembro de 2015, por meio do qual foi 
encaminhada a “metodologia de cálculo do Custo-teto de Gestão dos Ativos de geração (GAG-teto) para 
inclusão de investimentos em melhorias durante o prazo das concessões de usinas hidrelétricas objeto do 
Leilão n. 12/2015-ANEEL”2; e 

 

(iii) Ofício n. 80/2015-SEL/ANEEL, de 25 de setembro de 2015, mediante o qual foram 
encaminhados os “cálculos do Custo-teto de Gestão dos Ativos de Geração e do Retorno da Bonificação 
pela Outorga associados às UHEs objeto do Leilão n. 12/2015-ANEEL”. 

 
5. Em 22 de setembro de 2015, publicou-se a Resolução n. 2 do Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE, mediante a qual foram estabelecidos os parâmetros técnicos e econômicos da licitação 

em comento, a seguir indicados: 

 

(i) Valores da Bonificação pela Outorga por Lote e por Usina Hidrelétrica; 
 

(ii) Forma de pagamento da Bonificação pela Outorga em duas parcelas, sendo a primeira 
de 65% do montante à vista, no ato de assinatura do Contrato de Concessão, e a segunda de 35%, em até 
180 dias contados da assinatura do Contrato, atualizados pela SELIC; 

 

(iii) Percentuais de garantia física destinada ao regime de cotas, sendo 100% no período de 
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 e 70% a partir de 1º de janeiro de 2017, quando 30% da garantia 
física poderá ser livremente comercializada pela Concessionária vencedora de Lote ou Sublote do Leilão;  

 

(iv) Remuneração pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), à taxa de 9,04%, real ao 
ano, do Retorno da Bonificação pela Outorga, deduzidos os tributos; 

 

(v) O Retorno da Bonificação pela Outorga dar-se-á a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da assinatura do Contrato de Concessão, ou a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao termo do contrato de concessão vigente; e  

 

(vi) O preço de referência de energia não contratada no ACR, de R$ 126,50/MWh, 
correspondente à média do PLD médio mensal do Submercado Sudeste/Centro-Oeste no período de maio 
de 2003 a junho de 2015. 
 

6. Por meio da Portaria MME n. 429, de 11 de setembro de 2015, modificou-se a redação do 

inciso II do art. 3º da Portaria MME n. 123, de 17 de abril de 2013, para permitir que a comprovação da 

capacidade técnica e experiência em operação e manutenção de usina hidrelétrica compatível com o objeto 

da licitação, requerida das proponentes, isoladamente ou em consórcio, possa levar em conta UHEs 

situadas no estrangeiro. 

  

7. Já mediante a Portaria n. 454, de 24 de setembro de 2015, o Ministério de Minas e Energia 

– MME promoveu alterações nas diretrizes estabelecidas por meio da Portaria MME n. 218, de 15 de maio 

de 2015, entre as quais se destacam: (i) remarcação da data do Leilão para o dia 6 de novembro de 2016; 

(ii) reagrupamento dos Lotes e Sublotes das Usinas Hidrelétricas; e (iii) mudança nos requisitos de 

                                                      
2 Em complementação às informações requeridas mediante o Ofício n. 1-416/2015-TCU/SeinfraElétrica. 
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habilitação técnica, para fins de comprovação de experiência na exploração de ao menos 1 (uma) UHE 

compatível com o objeto da licitação, mediante uma das seguintes formas: 

 
a. “titularidade da usina”; 
 

b.  “participação societária direta de no mínimo 20% de empresa que seja titular da usina”; ou  
 

c. “seja integralmente controlada por empresa que atenda [as alíneas ‘a’ ou ‘b’]. 

 

8. Em 29 de setembro de 2015, foi publicado o Despacho SEL n. 3.286, pelo qual (i) divulgou-

se a relação das empresas nacionais que atendem aos requisitos de habilitação técnica necessários à 

participação, isoladamente ou em consórcio, nos Lotes ou Sublotes do Leilão n. 12/2015; e (ii) reabriu-se o 

prazo para que as empresas relacionadas nos Anexos I, II, III, IV e V do referido Despacho (cujos 

quantitativos são apresentados no quadro abaixo por Sublote ou Sublotes com os mesmos requisitos) e as 

empresas estrangeiras interessadas em participar do certame pudessem solicitar agendamento de visita 

técnica às UHEs, indicando o(s) empreendimento(s) que deseja(m) visitar. 

 

Anexo 
Lote(s) e/ou Sublote(s) Empresas Pré-

Habilitadas No(s) UHE(s) 

I B1, D1 e E2 Gov. Parigot, Três Marias e Ilha Solteira 42 

II D2 Itutinga e Salto Grande 110 

III D3 Camargos 64 

IV A, B2, C e D4 

Rochedo, Mourão, Paranapanema, Garcia, Bracinho, Cedros, 

Salto Weissbach, Ervália, Coronel Domiciano, Sinceridade, 

Neblina, Cajurú, Gafanhoto, Marmelos, Joasal, Paciência, Piau, 

Peti, Dona Rita, Tronqueiras e Martins 

534 

V E1 Jupiá 66 

 
9. Findo o período da Audiência Pública n. 54/2015, em que foram recebidas 519 

contribuições, encaminhadas por 34 empresas, órgãos ou entidades, a CEL e a SRM/SRG/SGT emitiram as 

Notas Técnicas n. 43/2015, e n. 210/2015, ambas de 6 de outubro de 2015, por meio das quais analisaram-

se as referidas contribuições, sendo a manifestação das áreas técnicas basicamente relativas às cláusulas 

econômicas da minuta do Contrato de Concessão (Sexta e Sétima). 

 

10. O detalhamento dessas análises, com as correspondentes justificativas para o 

aproveitamento ou não das contribuições recebidas, encontra-se no Relatório de Análise de Contribuições – 

RAC anexo à Nota Técnica n. 43/2015-CEL/ANEEL. 

 

11. Por intermédio do Parecer no 668/2015/PFANEEL/PGF/AGU, de 6 de outubro de 2015, a 

Procuradoria Geral examinou a minuta de Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL e opinou 

pela regularidade e continuidade do referido procedimento. 
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12. Mediante o Ofício n. 0487/2015-TCU/SeinfraElétrica, de 6 de outubro de 2015, o Secretário 

de Fiscalização de Infraestrutura Elétrica deu ciência do Despacho do Ministro-Relator do Processo TC 

023.134/2015-1, de seguinte teor: 

 
“Tendo em vista a urgência do caso e estando de acordo com a proposta de 

encaminhamento da Unidade Técnica [...], determino que se dê ciência do parecer da 

SeinfraElétrica à ANEEL e ao Ministério de Minas e Energia, com a ressalva que a matéria 

ainda será levada à apreciação do Tribunal” 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
II.1. Principais informações sobre o Leilão n. 12/2015-ANEEL 

 
13. A sessão pública do Leilão será conduzida pela BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros, no dia 6 de novembro de 2015, às 10h, na sua sede, em São Paulo. 

 
14. No quadro a seguir, apresentam-se os Lotes, Sublotes, Usinas Hidrelétricas e respectivas 

potências, bem como os valores de Bonificação pela Outorga e dos Preços-teto correspondentes:  

 

Lote Sublote UHE 
Pot. Instal. 

(MW) 
Bonificação 
Outorga (R$) 

Preço-Teto (R$) 

GAGO&M+Melh. RBO Total 

A – Rochedo 4,00 15.820.919,60 2.950.620,12 2.842.349,95 5.792.970,07 

B 

B1 Gov. Parigot 260,00 574.826.745,42 45.961.331,11 84.904.463,18 130.865.794,29 

B2 
Mourão I 8,20 27.950.291,29 4.758.308,85 4.941.791,06 9.700.099,91 

Paranapanema 31,50 132.737.515,43 13.938.488,09 20.058.207,10 33.996.695,18 

Total Sublote B2 39,70 160.687.806,72 18.696.796,94 24.999.998,16 43.696.795,09 

Total Lote B 299,70 735.514.552,14 64.658.128,05 109.904.461,34 174.562.589,39 

C – 

Garcia 8,92 37.442.843,05 5.463.585,44 6.236.200,71 11.699.786,15 

Bracinho 15,00 46.408.030,82 7.186.636,89 9.005.688,79 16.192.325,68 

Cedros 8,40 35.597.069,10 5.243.823,96 6.682.133,43 11.925.957,39 

Salto 6,28 21.041.823,07 3.880.351,25 4.583.669,93 8.464.021,18 

Palmeiras 24,60 88.069.785,77 9.542.111,51 14.929.348,11 24.471.459,61 

Total Lote C 63,20 228.559.551,80 31.316.509,04 41.437.040,97 72.753.550,01 

D 

D1 Três Marias 396,00 1.260.399.928,03 71.689.455,04 173.199.209,45 244.888.664,48 

D2 
Itutinga 52,00 147.661.916,25 17.503.967,50 23.302.638,35 40.806.605,85 

Salto Grande 102,00 395.522.989,97 28.187.864,79 54.678.614,57 82.866.479,36 

Total Sublote D2 154,00 543.184.906,22 45.691.832,29 77.981.252,92 123.673.085,21 

D3 Camargos 46,00 110.746.437,19 13.132.383,57 17.348.433,56 30.480.817,13 

D4 Ervália 6,97 15.979.128,79 3.650.957,94 3.400.953,86 7.051.911,81 
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Lote Sublote UHE 
Pot. Instal. 

(MW) 
Bonificação 
Outorga (R$) 

Preço-Teto (R$) 

GAGO&M+Melh. RBO Total 

Cel. Domiciano 5,04 18.932.367,12 3.436.758,77 3.554.851,61 6.991.610,38 

Sinceridade 1,42 1.845.773,95 912.185,98 580.288,79 1.492.474,77 

Neblina 6,47 24.575.161,78 4.151.944,77 4.515.165,37 8.667.110,15 

Cajurú 7,20 14.186.091,24 3.088.010,01 2.840.450,89 5.928.460,91 

Gafanhoto 14,00 35.227.914,31 5.526.059,89 6.229.871,76 11.755.931,65 

Marmelos 4,00 14.449.773,23 2.490.900,69 2.565.210,41 5.056.111,10 

Joasal 8,40 27.422.927,30 4.160.703,28 4.721.047,51 8.881.750,79 

Paciência 4,08 12.445.790,08 2.723.977,47 2.434.393,35 5.158.370,83 

Piau 18,01 71.352.347,39 7.857.838,14 11.158.984,84 19.016.822,99 

Peti 9,40 32.591.094,37 4.622.649,88 5.484.852,90 10.107.502,79 

Dona Rita 2,40 5.431.849,06 1.440.513,41 1.145.240,69 2.585.754,10 

Tronqueiras 8,50 17.877.639,15 3.576.321,13 3.454.793,55 7.031.114,68 

Martins 7,70 9.703.497,35 2.758.059,18 2.226.574,59 4.984.633,78 

Total Sublote D4 103,57 302.021.355,12 50.396.880,54 54.312.680,12 104.709.560,73 

Total Lote D 699,57 2.216.352.626,58 180.910.551,45 322.841.576,09 503.752.127,54 

 

E1 Jupiá 1.551,20 4.672.444.921,48 165.062.953,42 606.151.422,77 771.214.376,20 

E2 Ilha Solteira 3.444,00 9.131.307.428,39 381.960.486,05 1.227.862.556,44 1.609.823.042,48 

Total Lote E 4.995,20 13.803.752.349,87 547.023.439,47 1.834.013.979,21 2.381.037.418,68 

Total Geral 6.061,69 17.000.000.000,00 826.859.248,13 2.311.039.407,56 3.137.898.655,69 

 

15. Será declarada vencedora do Lote ou Sublote a proponente que ofertar o menor valor do 

somatório do Custo de Gestão dos Ativos de Geração – GAG (incluindo as Melhorias a serem executadas 

durante o prazo da concessão) e da parcela de Retorno da Bonificação pela Outorga – RBO, o qual 

corresponde ao Preço Global pela Prestação do Serviço de Geração, em Reais por ano. 

 

16. A minuta do Edital encerra procedimento específico para o Leilão combinatório nos Lotes B, 

D e E, no qual poderá haver competição cruzada entre os Lotes e respectivos Sublotes, caso haja propostas 

válidas para o Lote e para todos os Sublotes que o compõe. 

 
17. Pela prestação do serviço de geração, exclusivamente na parcela de garantia física 

destinada ao regime de cotas, a Concessionária será remunerada por meio da Receita Anual de Geração – 

RAG, expressa em Reais por ano, composta do GAG e da parcela de RBO resultantes do certame licitatório, 

além dos encargos e tributos, inclusive os de conexão e uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição 

de sua responsabilidade, compensadas eventuais indisponibilidades. 

 
18. As concessionárias vencedoras do Leilão deverão obter a(s) outorga(s) de direito de uso de 

recursos hídricos da(s) Usina(s) integrante(s) do respectivo Lote ou Sublote junto à Agência Nacional de 
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Águas – ANA ou à unidade estadual gestora de recursos hídricos, conforme a dominialidade do(s) rio(s) 

onde se localize(m) a(s) Usina(s), observados os prazos, as condições e os procedimentos estabelecidos 

pelo Poder Outorgante correspondente. 

 
19. Nesse sentido, cumpre informar que, relativamente aos procedimentos para a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos em rios de domínio da União, já se encontra em Audiência Pública3 

proposta de regulamento conjunto ANA/ANEEL, visando disciplinar não apenas o conjunto de concessões 

de geração vencidas (envolvendo 25 das 29 UHEs objeto deste Leilão), mas também as que vencerão nos 

próximos anos. 

 
II.2 Balanço das contribuições obtidas na AP 54/2015 

 

20. Apresenta-se no quadro a seguir o balanço das contribuições recebidas no âmbito da 

Audiência Pública n. 54/2015, registrando-se que, do total de 519 sugestões, foram aproveitadas 168 (total 

ou parcialmente): 

 

Empresa/Entidade 

Edital/Diretrizes Contrato de Concessão Anexos/Data Room 

Não 
Aceita 

Aceita 
Parcialmente 

Aceita 
Não 

Aceita  
Aceita 

Parcialmente 
Aceita 

Não 
Aceita 

Aceita 
Parcialmente 

Aceita 

Pref. Município de Selvíria 2 - - - - - - - - 

Bovespa 29 5 14 - - - - - - 

Abiape 5 - - - - - - - - 

Abrace 1 - 1 - - - - - - 

Abraceel - - 1 - - - - - - 

Abrage 14 1 10 16 5 2 - - - 

ANA 1 - - - - 2 - 2 - 

Brookfield E. R. S.A. 9 - 1 - - 1 - - - 

Celesc Geração S.A. 3 1 - - - - - - - 

Cemig 6 - 6 31 8 6 - - - 

Cesp 12 3 7 4 5 - 2 1 1 

Chesf 2 1 - 8 - 1 - - - 

Dnp Ind. e Naveg. Ltda. 5 - - - - - - - - 

Copel 17 2 11 10 5 2 - - - 

CPFL Geração 2 1 - 4 1 1 - - - 

EDP – Energias do Brasil S.A. 1 1 1 1 2 - - - - 

Elektro 1 2 - - - - - - - 

Eletrobras - - - 6 - 1 - - - 

Enel Brasil 2 - 3 - - - - - - 

Enel Greenpower 2 - - - - - - - - 

Furnas 13 2 6 13 4 2 60 - - 

Instituto de Engenharia do Paraná 1 - - - - - - - - 

Neoenergia - - - - 6 - - - - 

Odemes Bordini - - - - - - 1 - - 

P2 Brasil 4 2 - - - - - - - 

Prefeitura de Castilho 1 - - - - - 1 - - 

Pref. Município de Ilha Solteira 1 - - - - - 1 - - 

Retiro Baixo Energética S.A. 16 3 7 11 3 2 - - - 

                                                      
3  
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Empresa/Entidade 

Edital/Diretrizes Contrato de Concessão Anexos/Data Room 

Não 
Aceita 

Aceita 
Parcialmente 

Aceita 
Não 

Aceita  
Aceita 

Parcialmente 
Aceita 

Não 
Aceita 

Aceita 
Parcialmente 

Aceita 

Sind. dos Armadores de 
Navegação Fluvial de São Paulo 

- - - - - - 2 - - 

Sinergia Cut/Ftiuesp/Stieec 5 - - - - - 1 - - 

Tijoá Par. e Invests. S.A. 7 2 5 11 3 2 - - - 

Tractebel 2 - 1 2 - - - - - 

Abradee 1 - - - - - - - - 

CEI – Energética Integrada Ltda. 1 - - - - - - - - 

Total Geral 166 26 74 117 42 22 68 3 1 

 

II.3 Principais modificações na proposta de Edital e respectivos Anexos submetida à AP 54/2015 
 

21. Além das adequações e/ou atualizações decorrentes das novas diretrizes do Ministério de 

Minas e Energia e dos parâmetros técnicos e econômicos do Conselho Nacional de Política Energética – 

CNPE, estabelecidos após o início da AP n. 54/2015, a minuta de Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 

12/2015-ANEEL, ora submetida à aprovação da Diretoria Colegiada, contempla inúmeros aperfeiçoamentos 

e inovações, como resultado (i) das contribuições recebidas dos agentes e das entidades participantes da 

Audiência Pública, (ii) dos questionamentos e recomendações do TCU, no âmbito das diligências realizadas 

pela SeinfraElétrica, e (iii) do aprofundamento das discussões internas acerca das metodologias de cálculo 

do preço teto do Leilão, notadamente para incluir os investimentos em Melhorias nas instalações de geração 

durante a vigência da concessão.  

 

II.3.1 Atendimento a recomendações do TCU 

 

22. Relacionam-se, na sequência, os principais pontos da minuta do Edital e do Contrato de 

Concessão que foram objeto de aprimoramento, a partir das interações com a equipe de auditores da 

SeinfraElétrica/TCU alocada aos trabalhos de fiscalização e acompanhamento do 1º estágio do Leilão n. 

12/2015-ANEEL: 

 

(i) Inserção de novos requisitos de qualificação jurídica de FIP e de entidades abertas ou 
fechadas de previdência complementar (itens 1.12.5 e 8.7.7 do Edital), especialmente a comprovação da 
regularidade da constituição e funcionamento das entidades de previdência complementar, bem como dos 
planos e benefícios por elas administrados; 

 

(ii) Maior detalhamento da forma e das condições de apresentação da garantia de 
participação, nas modalidades de seguro-garantia e fiança bancária, de sorte a ampliar a eficácia desse 
instrumento ante a necessidade de possível execução (itens 6.5 a 6.12 do Edital); 

 

(iii) Ampliação do prazo de vigência da garantia de participação para 360 dias e inclusão das 
seguintes hipóteses de execução: (ii.a) deixar a Adjudicatária de efetuar o pagamento da 1ª parcela da 
Bonificação pela Outorga; e (ii.b) deixar a Contratada de constituir SPE ou de efetuar o pagamento da 2ª 
parcela da Bonificação pela Outorga, nos prazos de 90 e 180 dias, respectivamente, contados da assinatura 
do Contrato de Concessão (itens 6.13, 6.16.8, 6.16.10 e 6.16.11 do Edital); 

 

(iv) Exigência de que o Estatuto ou Contrato Social esteja devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no Cartório de Registro competente (item 8.7.1 do Edital), bem assim que a regularidade fiscal 
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com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal das proponentes deva se dar no seu domicílio ou sede (item 
8.10.3 do Edital); 

 

(v) Redução dos índices de liquidez geral e corrente, de 0,4 (quatro décimos) par 0,2 (dois 
décimos), exigidos na Qualificação Econômico-Financeira, em consonância com as conclusões da Nota 
Técnica n. 358/2007-SFF/ANEEL e considerando a natureza do serviço a ser prestado (basicamente de 
operação e manutenção de usinas existentes, não envolvendo, portanto, investimentos na sua implantação), 
bem como o fato de que o pagamento de 65% da bonificação pela outorga se dará com a assinatura do 
Contrato de Concessão (itens 8.95 e 8.96 do Edital); 

 
(vi) Eliminação, no item 8.9 do Edital, da exigência de capital social mínimo concomitante 

com a de patrimônio líquido mínimo, em observância ao Acórdão 44/2015-TCU-Plenário; 
 

(vii) Revisão e estabelecimento, no item 8.9.5 do Edital, dos valores mínimos de patrimônio 
líquido exigidos por Lote e Sublote, com observância do limite de 10% do valor estimado da contratação, de 
que trata o § 3º do art. 31 da Lei n. 8.666/1993; 

 

(viii) Inserção da Cláusula Décima-Nona no Contrato de Concessão, para estabelecer que 
este tem eficácia condicionada à constituição, no prazo de 90 dias da sua assinatura, de Sociedade de 
Propósito Específico – SPE, a quem será transferida a titularidade da concessão, mediante a formalização 
de Termo Aditivo, e  inclusão da hipótese de execução da garantia de participação em caso de 
inadimplemento dessa obrigação (item 6.16.10 do Edital); 

 
(ix) Especificação, na Subcláusula Segunda da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão, 

de que o Índice de Variação da Inflação – IVI, que reajustará as parcelas de GAGO&M + Melhorias, RBO e 
GAGAmpl, será aplicado a partir da data da sessão pública do Leilão, observado o prazo mínimo legal de 12 
meses, com o que o primeiro reajuste dessas parcelas somente ocorrerá em 1º de julho de 2017; e 

 
(x) Complementação do inciso I da Cláusula Décima do Contrato de Concessão, para 

explicitar que a responsabilidade da Concessionária perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e 
terceiros abrange também as ações de empresas subcontratadas para um ou mais serviços de construção, 
montagem, operação e manutenção, especialmente os decorrentes de Ampliações e Melhorias; 

 
(xi) Criação de inciso específico na Cláusula Décima do Contrato de Concessão (XV) para 

disciplinar a obrigação e as responsabilidades da Concessionária na manutenção, durante o prazo de 
vigência da concessão, de apólices de seguro para garantir a cobertura adequada de equipamentos 
imprescindíveis à continuidade da prestação do serviço de geração; e 

 
(xii) Estabelecimento, no Cronograma de Eventos do Leilão, de prazo limite para pedidos de 

esclarecimento e impugnação ao Edital, em consonância com o disposto no art. 45, inciso I, alínea “b”, da 
Lei n. 12.462/2011 e em observância ao item 9.4 do Acórdão 44/2015-TCU-Plenário (Seção 14 do Edital). 
 

II.3.2 Alterações decorrentes de sugestões apresentadas no processo de Audiência Pública 

 

23. Conforme reportado na Nota Técnica conjunta n. 210/2015-SRM/SRG/SGT, eliminou-se o 

Fator X no processo de revisão tarifária, acolhendo-se a alegação de que “o Fator X reduziria indevidamente 

a remuneração de investimentos realizados e que a eficiência da usina já esta[ria] contemplada na parcela 

de Ajuste pela Indisponibilidade apurada – Ajl”.  
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24. No entanto, de acordo com as áreas técnicas, “é necessário prever processo de revisão 

periódica [da] parcela [de GAGAmpliação para eventual correção dos valores informados à ANEEL, diante dos 

resultados da fiscalização pela Agência e em decorrência dos parâmetros vigentes”, o que deve se dar 

mediante “norma de revisão da parcela de GAGAmpl [a ser] elaborada tempestivamente pela ANEEL”. 

 
25. Ainda de acordo com a Nota Técnica conjunta n. 210/2015-SRM/SRG/SGT, acolheu-se 

sugestão no sentido de que a ANEEL estabeleça as condições para a contratação das cotas de garantia 

física de energia e potência das Usinas Hidrelétricas a serem licitadas, em consonância com a Resolução 

Normativa n. 514/2012, a qual se aplica às geradoras com contratos prorrogados. Essas condições devem 

ser regulamentadas pela Agência antes da assinatura dos contratos de concessão decorrentes do presente 

Leilão. 

 
26. Foram procedidos ajustes de redação em vários dispositivos do Edital e do Contrato de 

Concessão para substituir a expressão “Ambiente de Contratação Regulada – ACR” por “regime de cotas”, 

pois se trata de termo mais específico ao ambiente para o qual será destinada a garantia física, cuja 

remuneração pelos serviços será a RAG. 

 
27. Acrescentaram-se, na minuta do Contrato de Concessão, obrigações adicionais à 

Concessionária, relativamente a taxas de variação das vazões defluentes, níveis máximos e mínimos 

operativos e taxas de variação de níveis operativos, observando as condições definidas na outorga de direito 

de uso de recursos hídricos da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s), bem como a necessidade de prévia obtenção, 

junto à ANA ou à unidade estadual gestora de recursos hídricos, da alteração da outorga de direito de uso 

de recursos hídricos, em caso de ampliação da UHE que implique modificação nas condições estabelecidas 

na respectiva outorga de uso da água. 

 
28. Foi inserida na minuta do Contrato de Concessão, nas Subcláusulas Sexta e Sétima da 

Cláusula Décima Primeira, a previsão de que a Concessionária poderá, por meio de pessoa jurídica distinta 

e com fins específicos, “auferir receitas específicas para a operação e manutenção de eclusas ou de outros 

dispositivos de transposição hidroviária de níveis em vias navegáveis [...], conforme disposto na Lei n. 

13.081, de 2 de janeiro de 2015”, mediante formalização por “instrumento contratual próprio com o órgão ou 

empresa titular da outorga desse serviço de navegação, conforme a dominialidade do corpo de água, 

observada a necessidade de contabilização independente e desassociada”. 

 
29. Particularmente em relação à Eclusa de Jupiá, fez-se referência, no Anexo II do Edital, 

correspondente às Características Técnicas da UHE Jupiá, ao Ofício n. 393/2015/DAQ/DNIT4, de 5 de 

outubro de 2015, por meio do qual o Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes encaminha manifestação da Coordenação Geral de Obras Aquaviárias, no 

sentido de que “sob o ponto de vista técnico, poderá constar no edital da concessão da UHE Jupiá a 

previsão de contrato entre o DNIT e a concessionária vencedora para a manutenção e operação da Eclusa”. 

                                                      
4 Emitido em resposta ao Ofício n. 81/2015-SEL/ANEEL, de 25 de setembro de 2015. 
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30. Incluiu-se a Subcláusula Nona na Cláusula Décima Primeira da minuta do Contrato, para 

dispor que “a Adjudicatária, Contratada ou Concessionária poderá oferecer os direitos emergentes da(s) 

concessão(ões), sem anuência prévia da ANEEL, em garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer 

outra operação vinculada ao pagamento da Bonificação pela Outorga, aplicando-se, no caso, o disposto no 

§ 1º do art. 3º da Resolução Normativa ANEEL no 532, de 14 de janeiro de 2013”. 

 
31. Passou-se a permitir que a proponente vencedora de Lote ou Sublote com mais de uma 

Usina Hidrelétrica, desde que informado no ato de Inscrição no Leilão, possa optar pela constituição de 1 

(uma) SPE para cada UHE, o que importará a celebração de um Contrato de Concessão por Usina (item 

1.22 do Edital). 

 
32. Foi ampliado, de 60 para 90 dias, o prazo para constituição de SPE, contado da assinatura 

do Contrato de Concessão (item 11.2, inciso III, do Edital). 

 
33. Relativamente ao período de transição, denominado de Operação Assistida, além de alterar-

se para dias (em lugar de meses) o interstício temporal requerido para a transferência de titularidade ou 

responsabilidade pela prestação do serviço de geração, passou-se também a permitir que a Adjudicatária 

indique distintos interstícios para Usinas de um mesmo Lote ou Sublote, o que implicará, na sua ocorrência, 

a assinatura de mais de 1 (um) Contrato de Concessão, de modo a se reunir em cada um deles as Usinas 

com o mesmo período solicitado para a transferência de titularidade ou responsabilidade (itens 2.16.5 e 

2.16.7 do Edital).  

 

II.3.3 Alterações na metodologia de cálculo do GAG-teto decorrentes do aprofundamento das discussões 

internas sobre o tratamento regulatório aos investimentos em Melhorias 

 

34. Conforme retratado nas Notas Técnicas n. 105/2015-SRG/ANEEL e n. 257/2015-

SGT/ANEEL, a metodologia e os cálculos do Custo de Gestão dos Ativos de Geração – GAG, notadamente 

para fins de fixação GAG-teto, passou a abranger, além dos custos regulatórios de operação, manutenção, 

administração, remuneração e amortização da Usina Hidrelétrica, os investimentos em Melhorias5 durante o 

prazo da respectiva concessão, segundo discriminação de valores constante do item 1.34 do Edital e 

reproduzida no quadro a seguir: 

 

Lote Sublote Usina Hidrelétrica 

Custo de Gestão dos Ativos de Geração – GAG-teto (R$) 

GAG O&M GAG Melhorias GAG Total 

A – Rochedo 1.070.076,68 1.880.543,45 2.950.620,12 

                                                      
5 “MELHORIA - compreende a instalação, substituição ou reforma de equipamento em instalação de geração existente, ou a 
adequação dessa instalação, visando manter a prestação de serviço adequado de geração de energia elétrica, conforme disposto 
na Lei n. 8.987/1995, e regulamentação específica”. [Cláusula Primeira, inciso II, da minuta do Contrato de Concessão]. 
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Lote Sublote Usina Hidrelétrica 

Custo de Gestão dos Ativos de Geração – GAG-teto (R$) 

GAG O&M GAG Melhorias GAG Total 

B 

B1 
Gov. Parigot 
(Capivari/Cachoeira) 

19.103.488,07 26.857.843,05 45.961.331,11 

B2 
Mourão I 1.725.656,00 3.032.652,85 4.758.308,85 

Paranapanema 5.054.954,68 8.883.533,40 13.938.488,09 

Total Sublote B2 6.780.610,68 11.916.186,25 18.696.796,94 

Total Lote B 25.884.098,75 38.774.029,30 64.658.128,05 

C – 

Garcia 1.981.432,75 3.482.152,69 5.463.585,44 

Bracinho 2.606.317,38 4.580.319,51 7.186.636,89 

Cedros (Rio dos Cedros)      1.901.733,70  3.342.090,26 5.243.823,96 

Salto (Salto Weibssbach) 1.407.254,47 2.473.096,77 3.880.351,25 

Palmeiras 3.966.108,22 5.576.003,28 9.542.111,51 

Total Lote C 11.862.846,53 19.453.662,51 31.316.509,04 

D 

D1 Três Marias   29.797.192,89      41.892.262,14      71.689.455,04  

D2 
Itutinga      6.348.017,23      11.155.950,27      17.503.967,50  

Salto Grande   11.716.077,96      16.471.786,83      28.187.864,79  

Total Sublote D2   18.064.095,19      27.627.737,10      45.691.832,29  

D3 Camargos      5.458.378,31        7.674.005,26      13.132.383,57  

D4 

Ervália      1.324.062,33        2.326.895,62        3.650.957,94  

Coronel Domiciano      1.246.380,51        2.190.378,26        3.436.758,77  

Sinceridade         330.814,84            581.371,13            912.185,98  

Neblina      1.505.751,02        2.646.193,75        4.151.944,77  

Cajuru      1.283.508,57        1.804.501,44        3.088.010,01  

Gafanhoto      2.296.866,01        3.229.193,88        5.526.059,89  

Marmelos      1.035.324,49        1.455.576,20        2.490.900,69  

Joasal      1.729.365,61        2.431.337,67        4.160.703,28  

Paciência         987.882,09        1.736.095,39        2.723.977,47  

Piau      3.266.052,43        4.591.785,71        7.857.838,14  

Peti      1.921.370,31        2.701.279,58        4.622.649,88  

Dona Rita         598.738,77            841.774,64        1.440.513,41  

Tronqueiras      1.486.471,48        2.089.849,64        3.576.321,13  

Martins      1.146.366,94        1.611.692,24        2.758.059,18  

Total Sublote D4   20.158.955,40      30.237.925,15      50.396.880,54  
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Lote Sublote Usina Hidrelétrica 

Custo de Gestão dos Ativos de Geração – GAG-teto (R$) 

GAG O&M GAG Melhorias GAG Total 

Total Lote D   73.478.621,78    107.431.929,66    180.910.551,45  

E 
E1 Jupiá   80.344.703,48      84.718.249,95    165.062.953,42  

E2 Ilha Solteira 138.522.409,00 243.438.077,04 381.960.486,05 

Total Lote E 218.867.112,48 328.156.326,99 547.023.439,47 

Total Geral 331.162.756,22 495.696.491,91 826.859.248,13 

 

35. Segundo anotado na Nota Técnica n. 105/2015-SRG/ANEEL, “inúmeras são as vantagens 

de se considerar no preço do leilão o item melhorias em relação à regulação atualmente praticada”, valendo 

destacar as seguintes: 

 

a) “elimina a assimetria de informações entre o agente regulado e a ANEEL; 
 
b) elimina a necessidade da revisão tarifária que seria realizada pela ANEEL; 
 
c) elimina riscos do agente apresentar equipamentos com eventuais sobrepreços (a ANEEL 

não dispõe de um banco de preços de geração); 
 
d) elimina riscos do agente trocar equipamentos que poderiam ser utilizados por mais 

tempo na usina; 
 
e) elimina o incentivo que o agente possa ter para trocar o maior número de equipamentos 

para aumentar sua base de remuneração; 
 
f) elimina o risco do agente submeter investimentos realizados e ele ser negado pela 

ANEEL; 
 
g) diminui custos do agente e da ANEEL na burocracia envolvida na juntada de 

documentos e demonstração/análise dos investimentos para fins de reconhecimento; 
 
h) a ANEEL pode ficar focada exclusivamente na atividade fim para qual ela foi criada: 

regulação e fiscalização; 
 
i) elimina qualquer método que tente separar quanto do investimento em melhorias deve 

ser pago pelos cotistas e quanto pelo próprio agente; e 
 
j) aumenta a competição no leilão, uma vez que a melhoria passa a ser mais uma variável 

do lance do interessado”. 

 

36. Além desses benefícios, prossegue a SRG, “terminam as incertezas relacionadas à análise 

para aprovação do plano de investimentos em melhorias, tanto para as concessionárias como para o agente 
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regulador. Com isso, a ANEEL busca eficiência ao reduzir a atividade trabalhosa e demorada de analisar e 

aprovar os planos de investimento de todas as usinas em regime de cotas”. 

 
37. Por último, ressalta-se que, a partir da consideração dos investimentos em melhorias no 

preço-teto e consequentemente no lance para o Leilão n. 12/2015-ANEEL, fica afastada a aplicação do 

submódulo 12.4 do PRORET, especificamente na parte relativa a tais investimentos, sendo necessária a 

revisão e a atualização desse submódulo em momento oportuno. 

 

II.4 Contribuições sobre a localização da casa de força e demais estruturas das UHEs Ilha Solteira e 
Jupiá 

 

38. No âmbito da AP n. 54/2015, há contribuições relativas à localização de estruturas das 

Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, especialmente por parte das Prefeituras de Municípios dos 

Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul afetadas pelos referidos empreendimentos (Ilha Solteira, 

Selvíria, Castilho e Três Lagoas). Sobre o assunto, merece destacar os seguintes pontos: 

 

(i) Para determinar a localização da casa de força e demais estruturas das hidrelétricas, a 

Agência utiliza como referência a divisão politico-administrativa fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE)6. Contudo, os referidos Municípios divergem quanto ao posicionamento da 

linha divisória fornecida pelo IBGE. 

 
(ii) Embora as informações apresentadas pelos Municípios sejam tecnicamente coerentes, a 

ANEEL, por considerar que não detém competência para o estabelecimento de divisão estadual, opta por 

manter, no Anexo II do Edital, as localizações de estruturas das Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, 

subsidiada nos dados mais atuais e oficiais definidos pelo IBGE no ano de 2013, e por remeter àquele 

Instituto os documentos e questionamentos enviados à Agência, com vistas a dirimir, em articulação com os 

entes envolvidos, as dúvidas suscitadas; 

 
(iii) De todo o modo, registra-se que, no âmbito deste Leilão, tais informações, integrantes 

das características técnicas das Usinas Hidrelétricas, somente produzirão efeitos a partir da assinatura do(s) 

Contrato (s) de Concessão(ões) dele resultante(s), prevista para o final de dezembro do corrente ano. 

 

 

III – DIREITO 

 

39. O presente Voto fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e regulamentares: 

 

a) Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de1996; 

                                                      
6 Lei n. 5878/1973 - “Art. 2º Constitui objetivo básico do IBGE assegurar informações e estudos de natureza estatística, 
geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, econômica e social do país, visando 
especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional”. 
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b) Medida Provisória n. 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei n. 12.783, 

de 11 de janeiro de 2013; 

c) Decreto n. 7.805, de 14 de setembro de 2012; 

d) Decreto n. 7.850, de 30 de novembro de 2012; 

e) Medida Provisória n. 688, de 18 de agosto de 2015; 

f) Portaria MME n. 123, de 14 de junho de 2013; 

g) Portaria MME n. 218, de 15 de maio de 2015; 

h) Portaria MME n. 384, de 18 de agosto de 2015; 

i) Portaria MME n. 429, de 11 de setembro de 2015; e 

j) Portaria MME n. 454, de 24 de setembro de 2015. 

 

 

IV – DISPOSITIVO 

 

40. Do exposto e com base nos autos do Processo no 48500.002243/2015-62, voto pela 

aprovação do Edital e respectivos Anexos do Leilão no 12/2015-ANEEL, destinado à contratação de 

concessões de Usinas Hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e 

potência, nos termos da Lei n. 12.783/2013, com a redação dada pela Medida Provisória n. 688/2015, a ser 

realizado no dia 6 de novembro de 2015, na BM&FBOVESPA, sujeito à aprovação, pelo TCU, até o dia 

28 de outubro de 2015, do primeiro estágio de fiscalização de que trata o art. 8º, inciso I, da Instrução 

Normativa n. 27/1998. 

 

41. Voto, ainda, por determinar à Superintendência de Regulação e Estudos do Mercado – 

SRM, em articulação com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração – SRG e a 

Superintendência de Gestão Tarifária – SGT, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, submeta à Diretoria da 

ANEEL proposta de alteração (i) do submódulo 12.4 do PRORET, para formalização da providência de que 

trata o item 35 deste Voto; e (ii) da Resolução Normativa n. 514, de 30 de outubro de 2012, que estabelece 

as condições para a contratação de Cotas de Garantia Física de Energia e Potência, de modo a ampliar o 

seu escopo para também abranger as contratações de cotas resultantes de licitações de outorga de 

concessões de geração não prorrogadas, conforme indicado no item 23 deste Voto. 

 
Brasília, 7 de outubro de 2015. 

 
 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 
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