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VOTO EM SEPARADO 
 
 
PROCESSO: 48500.001756/2019-80 
 
INTERESSADOS: Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica, Agentes Setoriais e Ministério 
de Minas e Energia - MME 
 
RELATORA: Elisa Bastos Silva. 
 
RELATOR DO VOTO EM SEPARADO: Diretor Efrain Pereira da Cruz 
 
RESPONSÁVEL: Secretaria Executiva de Leilões - SEL 
 
ASSUNTO: Pedido de Impugnação ao Edital do Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL, denominado 
Leilão "A-6" de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração. 
 
 
I. RELATÓRIO 
 
1. Trata a análise da impugnação apresentada pela Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEólica) em face da publicação do Edital do Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL, doravante 
designado Leilão “A-6” de 2019, cujo objetivo é a compra de energia elétrica, no Ambiente de 
Contratação Regulado (ACR), de novos empreendimentos de geração. 
 
2. O supracitado Edital de Leilão, bem como seus anexos, foi aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 2.603, de 10 de setembro de 2019, a qual deu outras providências necessárias à 
realização do certame1. 
 
3. Por sua vez, a publicação do Aviso de Convocação Leilão “A-6” de 2019 ocorreu em 
16 de setembro de 2019, sendo fixada a realização da sessão em 18 de outubro de 2019. 
 
4. Em suma, na impugnação impetrada pela ABEEólica2 é requerida a modificação do 
Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) Quantidade 
associado a empreendimentos da fonte eólica, constante do Anexo 2, com vistas ao afastamento da 
disposição contratual que determina a sazonalização com base no perfil de carga do consumidor. 

                                                   
1 A Resolução Homologatória nº 2.603, de 2019, aprova o Edital do Leilão nº 4/2019-ANEEL e seus Anexos (Leilão de Energia Nova A-
6 de 2019), referente à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes 
hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a biomassa, a carvão mineral nacional e a gás natural), destinada ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN, no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, e estabelece as TUST e as TUSDg de referência para as 
centrais geradoras que participarem do aludido certame. 
2 Expediente protocolada em 20 de setembro de 2019. Documento SicNet 48513.027742/2019-00. 
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5. A Comissão Especial de Licitação (CEL) analisou a sobredita impugnação mediante 
Relatório de Análise de Pedido de Impugnação3, o qual subsidiou o Despacho nº 2.702, de 30 de 
setembro de 2019, onde restou consignada a decisão de conhecimento e desprovimento do 
requerido pela ABEEólica, com subsequente submissão da matéria a julgamento da Diretoria da 
Agência4. 
 
6. Nesse esteio, a Relatora original do processo, a Diretora Elisa Bastos, apresentou a 
questão para deliberação do Colegiado na 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 
8 de outubro de 2018. Na oportunidade, a proeminente Relatora votou no sentido de (i) conhecer 
da impugnação ao Edital do Leilão “A-6” de 2019, para, no mérito dar-lhe provimento; e (ii) 
republicar o Anexo II do Edital, mantendo o critério de sazonalização dos CCEAR por quantidade de 
energia elétrica da fonte eólica conforme minuta prevista na abertura da Audiência Pública nº 
29/2019, inalteradas as demais Cláusulas, conforme sua conclusão. 
 
7. De toda maneira, em linha com posicionamento externado quando da deliberação a 
respeito da aprovação do Edital em discussão, apresentei posição divergente daquela prolatada pela 
Relatora, nos termos do presente Voto, no sentido de conhecer da impugnação ao Edital do Leilão 
“A-6” de 2019 e, no mérito, negar-lhe provimento.  
 
8. A fundamentação de meu posicionamento é o que passo a apresentar, após este 
breve relato. 
 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO 
 
9. Ao compulsar a petição de impugnação da ABEEólica, depreende-se como 
fundamento principal a existência de supostos vícios de forma e conteúdo na instrução de esteio à 
aprovação do Edital do Leilão “A-6” de 2019. Com base nessa alegação, a Associação requereu 
modificação do CCEAR na modalidade quantidade associado a empreendimentos da fonte eólica, 
com vistas ao afastamento da disposição contratual que determina a sazonalização com base no 
perfil de consumo do comprador. 
 
 

                                                   
3 Documento SicNet 48577.002384/2019-00 
4 O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições 
conferidas pela Portaria nº 6.012, de 17 de setembro de 2019, considerando o que consta do Processo nº 48500.001756/2019-80, 
resolve: (i) conhecer, por tempestiva, da impugnação ao Edital do Leilão nº 04/2019-ANEEL - Leilão de Compra de Energia Elétrica 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (A-6/2019), interposta pela Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEÓLICA, 
e, no mérito, negar-lhe provimento; e (ii) encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos 
termos do § 3º do art. 41 da Lei no 8.666/1993. 
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10. Pois bem, refuto de maneira expressa a existência de vícios na instrução processual 
concernente à aprovação do Edital do Leilão “A-6” de 2019. Todo o trâmite realizado e culminado 
na publicação do Aviso de Convocação do citado certame respeitou estritamente os dispositivos 
legais e normativos a respeito da matéria. 
 
11. De modo análogo, há arrazoado da CEL juntado aos autos consignando a legalidade 
do processo e a escorreita definição das condições editalícias, conforme excerto do Relatório de 
Análise de Pedido de Impugnação: 

11. Antes de adentrar na análise dos questionamentos, de plano, cabe registrar que as 
alegações da Impugnante, no entender dessa CEL, não caracterizam qualquer 
irregularidade ou ilegalidade da decisão consubstanciada tanto no Aviso de Convocação 
do Leilão quanto na Resolução Homologatória nº 2.603/2019, porquanto recaem no 
espaço de discricionariedade das escolhas regulatórias. 
[...] 
13. Ao contrário do alegado pela Impugnante, a instrução do processo que resultou na 
aprovação do Edital de Leilão nº 04/2019 e seus Anexos observou o devido processo legal, 
sendo, inclusive, precedido de audiência pública, bem como atendeu aos princípios gerais 
que norteiam a ação da Administração. (grifos nossos) 

 
 
12. No cerne da impugnação interposta, encontra-se a decisão da Diretoria Colegiada, 
por maioria, uma vez vencida a posição originalmente apresentada pela Relatora, de adotar para os 
contratos na modalidade quantidade de energia referentes às centrais eólicas e solar fotovoltaicas, 
a sazonalização conforme o perfil de carga do comprador, com limites mínimos e máximos situados 
entre 85% e 115% da média anual da energia contratada. 
 
13. Ora, aventar que os fundamentos da supracitada decisão carecem de instrução e 
comprovação técnica robusta, tal como alegado na petição de impugnação, não se coaduna ao rigor 
processual aplicado ao presente caso. A discordância, ou mesmo insatisfação, com o resultado 
promulgado, por mais que compreensíveis, não podem ser travestidas em fundamentação para 
arguir ausência de publicidade, transparência, embasamento técnico e, muito menos, legalidade na 
condução do processo. 
 
14. O enfrentamento da questão da sazonalização dos contratos por quantidade para 
fonte eólica e fotovoltaica, conforme o perfil de carga do comprador, esteve em pauta desde o 
instante da deliberação a respeito da instauração da Audiência Pública nº 29/20195, instituída, 
exclusivamente, com vistas a colher subsídios ao aprimoramento e aprovação do Edital do Leilão 
“A-6” de 2019. 
 

                                                   
5 Deliberação ocorrida na 26ª Reunião Pública Ordinária do Colegiada, realizada em 23 de julho de 2019. 
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15. Como já fiz anteriormente, por ocasião da aprovação do mencionado Edital, deve-se 
rememorar as discussões realizadas no momento de deliberação acerca da instauração da citada 
Audiência Pública. Na fase de debates da Reunião Pública da Diretoria, em razão da propositura de 
dispositivo deslocando o debate sobre a sazonalização dos contratos6 para momento posterior à 
Audiência Pública, apresentei considerações, assim como o Diretor-Geral, a respeito do assunto. 
 
16. Ficou consignado, naquele momento, não ser nova a discussão quanto à forma mais 
adequada à sazonalização e modulação dos contratos por quantidade para eólicas e solares. Foram 
relembradas as contribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no sentido 
de se adotar o perfil de carga das distribuidoras como fator de sazonalização desses contratos. Ao 
final da fase de debates, restou clara a intenção de aprofundamento da matéria já para os termos 
do Edital do Leilão “A-6” de 2019. 
 
17. Não menos relevante, registra-se contribuição recebida no âmbito da Audiência 
Pública nº 29/2019 a respeito do tema7, bem como já se encontravam de posse da Agência, diversas 
manifestações de órgãos setoriais como a CCEE e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
 
18. Ao meu juízo, todo o exposto se sobrepõe às ilações da Associação, restando 
cristalina a legalidade do procedimento praticado na aprovação do certame e, por conseguinte, dos 
respectivos documentos associados. 
 
19. Por oportuno, não obstante seu posicionamento acerca da inexistência de violação a 
qualquer preceito legal ou normativo na aprovação do Edital, registra-se que a CEL, quando do 
julgamento do pedido de impugnação, e diante da submissão da matéria para deliberação final do 
Colegiado, consignou ser passível à Diretoria, em caráter de conveniência e oportunidade, avaliar a 
possibilidade de revisão da decisão impugnada, desde que contemplado o interesse público. 
 
20. Pois bem, mesmo nesse recorte apontado pela Comissão de Licitações, recomendado 
como uma possiblidade para revisitar a decisão da Diretoria Colegiada de adotar a sazonalização 
conforme o perfil de carga do comprador para os contratos na modalidade por quantidade 
referentes às centrais eólicas e fotovoltaicas, compreendo não existir abertura para acolher o 
requerido pela ABEEólica. 

                                                   
6 Por ocasião da 26ª RPO, na qual se deliberou pela Abertura da Audiência Pública nº 29/2019, a Relatora apresentou inicialmente, 
sendo retirado após período de debates, dispositivo decisório que, em linhas gerais, determinava à SRM, em conjunto com a SRG e 
SEL, desenvolver estudos a respeito da sazonalização dos contratos na modalidade quantidade das fontes eólica e fotovoltaica, fora 
do ambiente da própria Audiência Pública. 
7 Na Audiência Pública 29/2019, a Energisa apresentou contribuição no sentido de que os contratos não deveriam definir que a 
sazonalização deveria ser de acordo com a disponibilidade informada pelo gerador, eis que tal decisão poderá incidir em 
descasamento com a necessidade de compra do consumidor, com impacto em exposições financeiras das distribuições, atribuindo 
maior custo ao consumidor cativo. Ademais, em sua contribuição, apontou para o fato de que não há elementos para considerar o 
impacto dessa decisão no consumidor, conquanto os leilões em que se fez essa escolha (Leilão A-6/2018 e Leilão A-4/2019) não 
iniciaram sua execução. 
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21. Em que pese a fundamentação compartilhada pela Relatora, novamente registro 
minha convicção de que o passo dado com a decisão impugnada delimita o início de caminhada em 
busca de uma melhor revelação dos atributos de cada fonte de geração, com sinal de preço 
transparente e aprimoramento da alocação dos riscos entre os agentes setoriais. Esse é o caminho 
a ser perseguido, apoiado e fomentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 
 
22. Permitirei nesse momento, repisar de forma sumarizada, os aspectos que julgo mais 
pertinentes à questão e já registrados na ocasião da deliberação acerca da aprovação do Edital do 
Leilão “A-6” de 2019. 
 
23. Para o certame em discussão, denota-se terem sido mantidas pelo MME as diretrizes 
estabelecidas para o Leilão “A-6” de 2018, para contratação de empreendimento eólico, e Leilão “A-
4” de 2019, para central fotovoltaica, prevendo a proposta de produto a ser contratado por 
quantidade. 
 
24. O fato de nos certames citados anteriormente a sazonalização dos contratos por 
quantidade para a fonte eólica, ou mesmo fotovoltaica, ter sido adotada conforme perfil de geração, 
não há qualquer restrição em avançarmos para a adoção de instrumentos contratuais seguindo 
perfil do comprador. Nesse cenário, é impositiva a ponderação acerca da disponibilidade de 
informações e análises para o julgamento do Colegiado no sentido de prosseguir com a transição 
iniciada no Leilão “A-6” de 2018. 
 
25. Por ocasião desse citado Leilão, a Agência decidiu, no contexto apresentado pelo 
MME de modificação dos contratos por disponibilidade para quantidade de centrais eólicas, 
considerar a sazonalização acompanhando o perfil de geração do agente vendedor, tomando por 
referência os montantes mensais associados ao cálculo da garantia física. 
 
26. Isso atenuou um dos efeitos usuais dos contratos por quantidade: maior risco à 
exposição ao Mercado de Curto Prazo (MCP) assumido pelos agentes vendedores. Por outro lado, o 
comprador, mesmo com expectativa de um contrato mais aderente às suas necessidades de 
consumo, percebeu um acordo comercial customizado à realidade do vendedor. 
 
27. Faço questão de frisar que não se identifica posição das áreas técnicas que afastam 
a pertinência, conceitual, da sazonalização conforme demanda do consumo. A Nota Técnica nº 84, 
de 2019, de lavra da SRM e SRG, registra que “A sazonalização do contrato conforme perfil da carga 
naturalmente reduz a exposição das distribuidoras às variações anuais do PLD. Por outro lado, 
aumenta a do gerador, caso a entrega de energia não corresponda a esse perfil”. 
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28. Deste modo, não se vislumbra qualquer vedação regulatória à sazonalização 
conforme requisito da carga, tendo sido conformado, na verdade, um período de transição para 
adoção do produto quantidade para os empreendimentos eólicos, tradicionalmente contratados via 
disponibilidade até aquele momento8. 
 
29. Em minha avaliação, reitero, manter a sazonalização acompanhando o perfil do 
gerador impõe ao comprador, polo passivo nessa relação contratual de compra e venda de energia, 
riscos para os quais ele não possui o adequado leque de alternativas de gerenciamento, algo não 
observado aos geradores, os quais dispõem de diversas estratégias e estruturação de negócios para 
diversificar seu portfólio de venda. 
 
30. Uma vez mais, deve-se rememorar a existência de diversas contribuições 
recepcionadas pela Agência a respeito da questão. Sem receio de ser repetitivo, pontuo novamente 
o fato de a ANEEL já ter sido confrontada com dados, informações e estudos tanto da CCEE9 como 
da EPE10, diga-se de passagem, está última, tratar-se de instituição competente para desenvolver 
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético nacional. 
 
31. Para concluir, volto a frisar o atual momento de enfrentamento pela Agência de tema 
caro às discussões a respeito da agenda de desoneração tarifária: os subsídios. Não podemos nos 
furtar desse enfrentamento, justamente no momento que essa Casa tem conduta ancorada numa 
pauta em prol do equilíbrio sustentável do Setor Elétrico Brasileiro, com forte interlocução com 
diversos atores da sociedade11, visando sensibiliza-los quanto a atual escalada das tarifas de energia 
no Brasil. Portanto, acertada foi decisão desse colegiado na aprovação da sazonalização dos 
contratos de eólicas e solares fotovoltaicas pelo perfil de consumo. 
 
32. Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento do pedido de impugnação 
interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) ao Edital do Leilão de Geração nº 
4/2019-ANEEL, e, no mérito, negar-lhe provimento. 
 

                                                   
8 A Nota Técnica nº 84, de 2019, da SRM e SRG registra: “43. Observa-se, então, que oferecer flexibilidade ao gerador para definição 
da sazonalização dos contratos confere ao gerador mitigação de risco de exposição na transição do contrato por disponibilidade com 
entrega quadrienal, em seguida com anual e, por último, o contrato por quantidade com entrega mensal; transição essa que 
incorpora automaticamente em si própria percepção de risco maior ao gerador. Portanto, a opção da sazonalização ao gerador traz 
algum nível de compensação pelo risco de exposição assumido nessa transição”. 
9 A CCEE entende que o CCEAR por quantidade para eólicas deve manter a mesma previsão de sazonalização e modulação já utilizadas 
atualmente nessa modalidade de contratação, ou seja, a curva SIMPLES declarada pelas Distribuidoras, como medida de isonomia 
com as demais fontes (já que tal modalidade implica a assunção integral do risco do MCP pelo vendedor) e simplicidade das previsões 
regulatórias – evitando o aumento da já diversificada gama de versões de contratos e respectivas disposições contratuais. 
10 Em suma, a contribuição da EPE foi no sentido de a sazonalização, para centrais geradoras de fonte eólica e solar, acompanhar as 
disposições já existentes para os contratos de quantidade dos empreendimentos hidrelétricos, portanto, atendendo a sazonalidade 
da carga, com possibilidade de ajuste mediante aceite do comprador. 
11 A Agência tem atuado perante o governo, formulador das políticas públicas, o parlamento brasileiro, em várias comissões tanto no 
Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, os governos estaduais e as assembleias. 
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III. DIREITO 
 
33. A análise encontra fundamentação nos seguintes dispositivos normativos: Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 
1996; Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; Portaria MME nº 29, de 28 de janeiro de 2011; 
Portaria MME nº 514, de 2 de setembro de 2011; Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019; 
Portaria MME nº 226, de 15 de maio de 2019; e, Portaria MME nº 337, de 28 de agosto de 2019. 
 
 
IV. DISPOSITIVO 
 
34. Diante do exposto e das considerações apresentadas no Processo nº 
48500.001756/2019-80, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Associação 
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) ao Edital do Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL, e, no 
mérito, negar-lhe provimento. 
 

Brasília, 8 de outubro de 2019. 
 
 
 

(Assinado digitalmente) 
EFRAIN PEREIRA DA CRUZ 

Diretor 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
DESPACHO Nº 2.766, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que
consta do processo nº 48500.001756/2019-80, decide por conhecer do pedido de
impugnação interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica ao Edital do
Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL, e, no mérito, negar-lhe provimento.

ANDRE PEPITONE DA NÓBREGA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES
DE GERAÇÃO

DESPACHO Nº 2.800, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº: 48500.006279/2013-53. Interessado: Autazes Empreendimentos e
Participações Ltda. Decisão: prorrogar, por 3 (três) anos, contados a partir de 18 de
outubro de 2019, a vigência do Registro de Adequabilidade aos Estudos de inventário e ao
Uso do Potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Perdizes
(PCH.PH.MG.032727-1.01), objeto do Despacho nº 2.750, de 14 de outubro de 2016. A
íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHOS DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Nº 2.808 - Processo nº: 48500.004959/2019-28. Interessado: Usina de Energia Fotovoltaica
Janauba VI Ltda. Decisão: Registrar o Recebimento do Requerimento de Outorga (DRO) da UFV
Janauba 138-1, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) n°
UFV.RS.MG.045712-4.01, com 50.000 kW de Potência Instalada, localizada no município de
Janaúba, estado de Minas Gerais.

Nº 2.809. - Processo nº: 48500.004960/2019-52. Interessado: Usina de Energia Fotovoltaica
Janauba VI Ltda. Decisão: Registrar o Recebimento do Requerimento de Outorga (DRO) da UFV
Janauba 138-2, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) n°
UFV.RS.MG.045713-2.01 com 50.000 kW de Potência Instalada, localizada no município de
Janaúba, estado de Minas Gerais.

Nº 2.810 - Processo nº: 48500.004961/2019-05. Interessado: Usina de Energia Fotovoltaica
Janauba VI Ltda. Decisão: Registrar o Recebimento do Requerimento de Outorga (DRO) da UFV
Janauba 138-3, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) n°
UFV.RS.MG.045714-0.01, com 25.000 kW de Potência Instalada, localizada no município de
Janaúba, estado de Minas Gerais.

A íntegra destes Despachos consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHO Nº 2.815, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº: 48500.000541/2017-80. Interessado: Kyon PS Trader Energia Ltda. Decisão:
registrar a alteração do endereço da sede da empresa Kyon PS Trader Energia Ltda.,
detentora de autorização para atuar como Agente Comercializador de Energia Elétrica no
âmbito da CCEE, nos termos do Despacho nº 2.176, de 21 de setembro de 2018. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHO Nº 2.833, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº: 48500.003926/2006-10. Interessado: Jacaré Energética S.A. Decisão: (i)
prorrogar, por 3 (três) anos, contados a partir de 8 de junho de 2019, a vigência do
Registro de Adequabilidade aos Estudos de inventário e ao Uso do Potencial hidráulico do
Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Jacaré do Caiapó (PCH.PH.GO.035776-6.01), objeto do
Despacho nº 1.508, de 7 de junho de 2016. A íntegra deste Despacho consta dos autos e
encontra-se disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHO Nº 2.834, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº: 48100.001692/1997-07. Interessado: Usina Alta Mogiana S.A. - Açúcar e
Álcool. Decisão: (i) alterar as características técnicas da UTE Alta Mogiana, em virtude de
repotenciação, nos termos da Resolução Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013,
cadastrada sob o CEG n° UTE.AI.SP.000060-4.01, localizada no município de São Joaquim da
Barra, estado de São Paulo; (ii) registrar a potência líquida declarada de 29.500 kW. A
íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

DESPACHO Nº 2.835, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº: 48500.003695/2011-38. Interessado: Usina Alta Mogiana S.A. - Açúcar e
Álcool. Decisão: (i) alterar, de 24.000 kW para 30.000 kW, por meio da implantação de 1
turbogerador de 6.000 kW, a potência instalada da UTE Mogiana Bioenergia, cadastrada
sob o CEG n° UTE.AI.SP.030447-6.01, localizada no município de São Joaquim da Barra,
estado de São Paulo; (ii) registrar a potência líquida declarada de 29.750 kW. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO
DESPACHO N° 2.839, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº 48500.003910/2017-96. Interessado: Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda.
Decisão: Liberar as unidades geradoras para início da operação em teste a partir do dia 17
de outubro de 2019. Usina: UTE Lábrea - COE. Unidades Geradoras: UG1 a UG25, de 487
kW cada, UG26 a UG30, de 1.376 kW cada, UG31 e UG32, de 321 kW cada, totalizando
19.697 kW de capacidade instalada. Localização: município de Lábrea, estado do
Amazonas. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

GENTIL NOGUEIRA DE SÁ JÚNIOR
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
DESPACHO Nº 2.817, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Processo nº 48500.002855/2019-89. Interessada: Litoral Sul Transmissora de Energia Ltda. -
LSTE Decisão: (i) considerar atendida, pela Interessada, a exigência de envio dos documentos
comprobatórios de formalização da operação anuída pelo Despacho nº 2.062, de 29 de julho
de 2019; e (ii) estabelecer que o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Prestação do
Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 18/2016-ANEEL, deverá ser assinado pela
concessionária, em até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste despacho. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e estará disponível em: www.aneel.gov.br/biblioteca.

TICIANA FREITAS DE SOUSA
Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira

IVO SECHI NAZARENO
Superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações

de Transmissão e Distribuição

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
D ES P AC H O

Relação nº 336/2019 - SEDE - DF

Fase de Autorização de Pesquisa
Despacho publicado(256)
811.686/1975-COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-Autorizo a

Pesquisa Complementar pelo prazo máximo de 3(três) anos.
811.689/1975-COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-Autorizo a

Pesquisa Complementar pelo prazo máximo de 3(três) anos

TASSO MENDONÇA JUNIOR
Diretor- Geral

Substituto

D ES P AC H O
Relação nº 337/2019 - SEDE - DF

Fase de Autorização de Pesquisa
Torna sem efeito despacho publicado(192)
811.686/1975-COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- DOU de

25/07/2018, Relação nº 161/2018
811.689/1975-COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- DOU de

25/07/2018, Relação nº 161/2018

TASSO MENDONÇA JUNIOR
Diretor-Geral

Substituto

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE GOIÁS
D ES P AC H O

Relação nº 144/2019

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Auto de Infração lavrado (TAH)/prazo para defesa ou pagamento: 30 dias. (6.35)
Mineração Brasil Central Ltda - 860702/11 - A.I. 258/19, 860702/11 - A.I. 257/19

DAGOBERTO PEREIRA SOUZA
Gerente

D ES P AC H O
Relação nº 149/2019

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Auto de Infração lavrado (TAH)/prazo para defesa ou pagamento: 30 dias. (6.35)
Impart Consultoria e Participações Ltda - 861054/16 - A.I. 397/19
Nubia de Fatima da Silva - 861041/17 - A.I. 390/19

DAGOBERTO PEREIRA SOUZA
Gerente

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE MINAS GERAIS
D ES P AC H O

Relação nº 312/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
Determina arquivamento definitivo do processo(155)
830.003/2018-AREIA PONTES LTDA.
830.392/2018-RONIERI JOSÉ DA SILVA
830.393/2018-AURÉLIO CLAUDIO BAQUIÃO
830.522/2018-MARIA DA LUZ NUNES GOULART AREIAS EIRELI ME
830.470/2019-SOLOC LOCAÇÕES & CONSTRUÇOES LTDA ME
831.042/2019-MINERAÇÃO MINAS MAR LTDA
Indefere requerimento de transformação do regime de Autorização
de Pesquisa para Licenciamento.(165)
830.392/2018-RONIERI JOSÉ DA SILVA
830.393/2018-AURÉLIO CLAUDIO BAQUIÃO

Fase de Autorização de Pesquisa
Concede anuência e autoriza averbação da cessão parcial de direitos(175)
833.685/2013-FRANCISCO XAVIER FRANÇA- Alvará n°14943/2015 -

Cessionario:832.128/2018;832.129/2018;832.130/2018;832.131/2018;832.132/2018 e
832.134/2018-MINERAÇÃO PORTO NACIONAL LTDA- CPF ou CNPJ 19.827.181/0001-52

831.014/2015-DRAGAGEM AM LTDA- Alvará n°1925/2016 -
Cessionario:830.239/2019;830.240/2019-MARCOS AURELIO DOS SANTOS;GERSON ADRIANO
DOS SANTOS- CPF ou CNPJ 031.256,666-27;968.760.506-53

830.907/2018-BENEDITO RIBEIRO DO VALE FILHO- Alvará n°68/2019 -
Cessionario:830.137/2019-MINERAÇÃO BMW LTDA- CPF ou CNPJ 32.184.831/0001-57

Nega a anuência prévia aos atos de cessão parcial de autorização de
pesquisa(194)

832.398/2007-MAURANY BRITO COSTA E MORAIS- Cessionário:830.470/2019 e
831.042/2019-Soloc Locações & Construções Ltda ME e Mineração Minas Mar Ltda

832.596/2011-AURÉLIO CLÁUDIO BAQUIÃO-
Cessionário:830.392/2018;830.393/2018;830.522/2018-Roniere José da Silva;Aurélio
Cláudio Baquião;Maria da Luz Nunes Goulart Areias Eireli Me

832.414/2016-MARIA DE LOURDES PRADO DA SILVA ME-
Cessionário:830.003/2018-Areias Pontes Ltda

Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(250)
833.134/2010-MINERAÇÃO PONTES LTDA-OF. N°145/2019-SECOR-

CESD/ANM/MG-LAC;Vitor Darkoubi Investimentos Ltda
833.495/2011-W T JUNIOR-OF. N°130/2019-SECOR-CESD/ANM/MG-LAC;Angela

Aparecida Rodrigues Silva
Concede anuência e autoriza averbação da cessão total de direitos(281)
830.568/2005-MARCUS GLAUCUS MARQUES MARTINS- Cessionário:PETRUS

MINERAÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO LTDA- CPF ou CNPJ 10.571.843/0001-00-
Alvará n°5446/2005

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
tatianaaraujo
Retângulo
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