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SECRETARIA EXECUTIVA DE LEILÕES

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE
Em 2 de dezembro de 2015

No- 3.902 - O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRI-
CA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pelas Portarias ANE-
EL nº 3677, de 25 de agosto de 2015 e nº 3.700, de 15 de setembro
de 2015, considerando o que consta do Processo nº
48500.002243/2015-62 e o disposto no item 8.12 do Edital, decide
pela habilitação das seguintes proponentes vencedoras no Leilão nº
12/2015-ANEEL:

Seq. Lotes /Sublotes Ve n d e d o r a
1 Lote A CELG Geração e Transmissão S.A.
2 Sublote B1 COPEL Geração e Transmissão S.A.
3 Sublote B2 ENEL Greenpower Brasil Participações Ltda.
4 Lote C CELESC Geração S.A.
5 Lote D CEMIG Geração e Transmissão S.A.

ANDRÉ LUIZ TIBURTINO DA SILVA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E
AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 26 de novembro de 2015

No- 3.849. Processo no 48500.000709/2015-95. Interessado: Bruno
Inácio Henn. Decisão: revogar o Despacho nº 1052, de 14 de abril
2015, que efetivou como ativo o registro para desenvolver o Projeto
Básico da PCH Riqueza, com potência estimada de 7.890 kW, situada
no rio das Antas, sub-bacia 74, no estado de Santa Catarina, tendo em
vista a manifestação do senhor Bruno Inácio Henn da desistência em
continuar elaborando o aludido projeto. A íntegra deste Despacho
consta dos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico
w w w. a n e e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

No- 3.863. Processo nº 48500.004603/2015-61. Interessado: Futura
Energia Projeto Gama S.A. Decisão: Registrar o Recebimento do
Requerimento de Outorga (DRO) da UTE Gama, cadastrada sob o
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) n°
UTE.FL.TO.035150-4.01, com 100.000 kW de Potência Instalada,
localizada no município de Brejinho de Nazaré, no estado do To-
cantins. A íntegra deste Despacho consta dos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

No- 3.889. Processo no 48500.003527/2014-95. Interessado: Rafitec
S/A Indústria e Comércio de Sacarias Decisão: registrar a adequa-
bilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial
hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Barra das
Águas, com 8.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035155-
5.01, localizada no rio Irani, integrante da sub-bacia 73, na bacia
hidrográfica do Uruguai, nos municípios de Faxinal dos Guedes e de
Xavantina, no estado Santa Catarina. A íntegra deste Despacho consta
dos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico www.ane-
e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

Em 2 de dezembro de 2015

No- 3.895. Processo no 48500.001994/2010-57. Interessado: Hidre-
létrica São João II Ltda. Decisão: registrar a adequabilidade com os
estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário
Executivo (DRS-PCH) da PCH São João II, com 7.000 kW de Po-
tência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos
de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035146-6.01, localizada no rio São
João, integrante da sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná,
no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. A íntegra deste
Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

No- 3.907. Processo nº: 48500.004029/2015-00. Interessados: Agentes
do Setor Elétrico. Objeto: registrar, especificamente para fins de ha-
bilitação no 1° Leilão de Energia Nova de 2016 (A-5), o Recebimento
do Requerimento de Outorga (DRO) dos empreendimentos relacio-
nados e qualificados no ANEXO I deste dispositivo, conferindo-lhes
as prerrogativas estabelecidas no parágrafo 7º do artigo 6º da referida
REN 391/2009, observadas as condições dispostas na íntegra deste
Despacho, disponível nos autos e no endereço eletrônico www.ane-
e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

HÉLVIO NEVES GUERRA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES,
PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 25 de novembro de 2015

No- 3.834. Processo nº: 48500.004455/2015-84. Interessada: Furnas
Centrais Elétricas S.A. Decisão: conhecer do recurso administrativo
apresentado por Furnas Centrais Elétricas S.A. e, no mérito, negar-lhe
provimento. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará
disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

IVO SECHI NAZARENO

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO No- 52, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PE-
TRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista a Resolução de Diretoria nº
956, de 24 de novembro de 2015, e

Considerando que a ANP tem como finalidade promover a
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas
integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocom-
bustíveis, nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;

Considerando que o art. 56 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto
de 1997, estabelece o regime de autorização para construção de ins-
talações de transporte de petróleo, seus derivados e gás natural;

Considerando que o art. 68-A da Lei nº 9.478, de 06 de
agosto de 1997, incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de
2011, estabelece o regime de autorização para o exercício das ati-
vidades de transporte, transferência e armazenagem de biocombus-
tíveis;

Considerando que a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009,
dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de
que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as
atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, re-
gaseificação e comercialização de gás natural;

Considerando o disposto no parágrafo 1º do art. 4º do De-
creto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regulamenta o art. 3º
da Lei nº 11.909/2009, que disciplina a aplicação do regime de au-
torização à atividade de transporte de gás natural;

Considerando que o art. 44 da Lei nº 11.909/2009 e o art. 61
do Decreto nº 7.382/2010 atribuem à ANP a competência de autorizar
gasodutos de transferência e de escoamento da produção não in-
tegrantes de concessão de exploração e produção de petróleo e gás
natural, resolve:

Art. 1º. Fica estabelecida a regulamentação para a cons-
trução, a ampliação e a operação de instalações de movimentação de
petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito (GNL), bio-
combustíveis e demais produtos regulados pela ANP.

§ 1º Consideram-se instalações sujeitas a esta Resolução:
I - dutos e suas instalações auxiliares (complementos e com-

ponentes);
II - terminais terrestres e aquaviários;
III - terminais de GNL, unidades de liquefação de gás natural

e unidades de regaseificação de GNL;
IV - instalações de Exploração e Produção (E&P) não in-

tegrantes das áreas sob contrato de exploração e produção de petróleo
e gás natural, isto é, instalações não contempladas no Plano de De-
senvolvimento, conforme definido na Resolução ANP n° 17, de 18 de
março de 2015, ou regulamentação que vier a substituí-la;

V - dutos de Exploração e Produção (E&P) não integrantes
de áreas sob contrato de exploração e produção de petróleo e gás
natural e suas instalações auxiliares (complementos e componentes),
não contemplados no Plano de Desenvolvimento, conforme definido
na Resolução ANP n° 17, de 18 de março de 2015, ou regula-
mentação que vier a substituí-la.

§ 2º Os dutos abrangidos pelo inciso I do parágrafo 1º
destinados ao transporte de gás natural se limitam àqueles sujeitos ao
regime de autorização, conforme estabelecido no art. 4º do Decreto nº
7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regulamenta o art. 3º da Lei nº
11 . 9 0 9 / 2 0 0 9 .

§ 3º Os dutos que escoam a produção de campo(s) oriundo(s)
de um único bloco exploratório não poderão ser enquadrados como
aqueles previstos no inciso V do parágrafo 1º, exceto quando o
solicitante da autorização do duto seja detentor da instalação de des-
tino e não seja Concessionário, Cessionário ou Contratado.

§ 4º A outorga de autorizações para as instalações com-
preendidas nos incisos IV e V do parágrafo 1º está sujeita à avaliação
da ANP quanto às suas classificações como integrantes ou não das
áreas sob contrato.

§ 5º As instalações contempladas no parágrafo 1º incluem os
sistemas indispensáveis à sua operação, tais como: estações de bom-
beamento, tanques de armazenagem, estações de compressão, pontos
de entrega ou de recebimento de gás natural, estações de medição
para fins operacionais ou de transferência de custódia, dentre ou-
tros.

§ 6º As tubulações internas a uma planta industrial não estão
sujeitas à presente Resolução, com exceção dos dutos portuários.

§ 7º A construção e operação de instalações e dutos de
escoamento e transferência integrantes das áreas sob contrato de ex-
ploração e produção ficam vinculadas ao Plano de Desenvolvimento,
conforme Resolução ANP nº 17, de 18 de março de 2015, ou re-
gulamentação que vier a substituí-la.

§ 8º Instalações destinadas à movimentação dos produtos
relacionados no caput deste artigo que não estejam relacionadas no
parágrafo 1º serão objeto de avaliação desta ANP quanto à neces-
sidade de outorga de autorizações.

Art. 2º. A construção, a ampliação e a operação de ins-
talações de movimentação de produtos regulados pela ANP dependem
de sua prévia e expressa Autorização.

Art. 3º. As Autorizações serão outorgadas à empresa, ou ao
consórcio de empresas, que atenda às disposições do art. 5º da Lei n.°
9.478/1997, em 2 (duas) etapas:

I - Autorização de Construção (AC);
II - Autorização de Operação (AO).
Parágrafo único: As empresas ou consórcios de empresas

autorizados para o exercício da atividade de transporte de gás natural
somente poderão explorar as atividades previstas no art. 56 da Lei nº
9.478/1997 e no parágrafo 3º do art. 3º da Lei nº 11.909/2009.

Art. 4º. É permitida a transferência de titularidade das Au-
torizações a que se refere esta Resolução, mediante prévia e expressa
autorização da ANP, desde que o novo titular satisfaça os requisitos
previstos nesta Resolução.

CADASTRO DE AGENTE REGULADO
Art. 5º. A empresa, ou consórcio de empresas, interessada

em obter uma autorização da ANP para os fins previstos nesta Re-
solução deverá encaminhar a documentação abaixo para a formação
de um processo de cadastro, independente daquele de outorga da
autorização solicitada:

I - ficha cadastral, preenchida por meio do sistema dis-
ponível no sitio eletrônico http://www.anp.gov.br;

II - cópia autenticada do ato constitutivo, com as respectivas
alterações sociais, devidamente arquivado na Junta Comercial, cujo
objeto social contemple a atividade de construção e/ou operação de
instalações para movimentação e armazenagem de produtos men-
cionados no art. 1º;

III - cópia autenticada da certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial;

IV - cópia autenticada dos documentos de eleição dos ad-
ministradores ou diretores, caso estes não estejam expressamente de-
signados no ato constitutivo;

V - comprovação de inscrição nas Fazendas Federal e Es-
tadual da matriz e das filiais quando envolvidas nas atividades objeto
desta Resolução.

Art. 6º. O agente regulado deverá manter o processo de
cadastro atualizado.

Parágrafo único: Quaisquer alterações nos documentos aci-
ma, inclusive a entrada ou substituição de administradores, diretores,
sócios ou consorciados, deverão ser encaminhadas à ANP no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do ato no órgão
competente.

AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
Art. 7º. A Autorização de Construção (AC) deverá ser re-

querida nos seguintes casos:
I - construção de novas instalações;
II - alteração da capacidade de instalações existentes;
III - alteração do arranjo físico das instalações;
IV - inclusão de novos pontos de recebimento ou entrega de

produtos em dutos, bem como de novas estações de bombeamento,
compressão, medição ou regulagem de pressão dos produtos;

V - alteração de traçado de dutos, caso haja mudança da
faixa;

VI - alterações decorrentes de adaptação ou conversão de
instalações existentes em função de mudança do(s) produto(s) ar-
mazenado(s) ou movimentado(s).

§ 1º Qualquer modificação nas instalações deverá ser pre-
viamente comunicada à ANP para atualização do projeto e avaliação
quanto à necessidade de nova AC.

§ 2º As alterações em gasodutos de transporte de gás natural,
sob o regime de autorização, caracterizadas como ampliação de ca-
pacidade, conforme a Resolução ANP nº 37, de 04 de outubro de
2013, ou regulamentação que vier a substituí-la, estão abarcadas no
escopo do inciso II deste artigo.

§ 3º A inclusão de novos pontos de recebimento ou de
entrega de que trata o inciso IV deste artigo não será autorizada caso
estes resultem em origem ou destino não previstos como pontos
elegíveis nos incisos XVII e XVIII do art. 2º da Lei nº 11.909, de 04
de março de 2009.

Art. 8º. O pedido da Autorização de Construção (AC) será
encaminhado à ANP, instruído com os seguintes documentos e in-
formações:

I - declaração do agente de que o processo cadastral previsto
no art. 5º se encontra atualizado, citando o número e/ou data da
última alteração realizada no ato constitutivo;

II - cópia autenticada da Licença de Instalação (LI) expedida
pelo órgão ambiental competente;

III - memorial descritivo, assinado pelo engenheiro respon-
sável, em meio físico e em versão eletrônica, sem restrições à seleção
e cópia de seu conteúdo, do projeto pretendido, incluindo descrição
das instalações, do serviço envolvido, do processo, das capacidades
de movimentação e de armazenagem, produtos movimentados e ar-
mazenados, condições operacionais (tais como temperatura, pressão e
vazão) máximas, mínimas, normais e de projeto, normas técnicas
brasileiras, estrangeiras e/ou internacionais relevantes para a elabo-
ração e execução do projeto, além de dados técnicos básicos per-
tinentes a cada tipo de instalação;

IV - planta de situação, identificando a localização do ter-
reno reservado para a construção da instalação, os confrontantes, vias
principais de acesso ou acidentes geográficos existentes;

V - planta geral de locação, contendo a disposição dos equi-
pamentos, edificações, divisas, arruamentos, instalações de recebi-
mento e entrega de produtos (modais aquaviário, dutoviário, fer-
roviário e rodoviário), bem como as respectivas cotas;

VI - folhas de dados dos equipamentos principais das ins-
talações envolvidas;

VII - fluxogramas de processo e de engenharia com iden-
tificação das tubulações, equipamentos, instrumentos de controle do
processo, condições operacionais (normais, máximas e mínimas) e de
projeto;

VIII - arquivo de dados georreferenciados, em meio digital,
para cada instalação a ser autorizada, que esteja em conformidade
com as orientações constantes no sítio eletrônico da ANP e com o
padrão ANP04C, ou outro que vier a substituí-lo;

IX - Atestado de Conformidade do projeto da ins-
talação, assinado pelo engenheiro responsável, abrangendo todas
as especialidades envolvidas no empreendimento (tais como,
mas não se limitando a: civil, mecânica, elétrica, instrumen-
tação/controle, processo), expedido por entidade técnica es-
pecializada, societariamente independente da empresa solicitante
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