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Ministério de Minas e Energia
.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
Em 17 de novembro de 2015

No- 3.735 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que consta do
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide conhecer do Recurso Ad-
ministrativo interposto pela Energisa S.A. em face do Despacho nº
3.286, de 28/09/2015, por meio do qual a Comissão Especial de
Licitação divulgou as empresas aptas a participarem no Sublote D2
do Leilão nº 12/2015-ANEEL, para, no mérito, negar-lhe provimen-
to.

Em 24 de novembro de 2015

No- 3.783 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da diretoria, o que consta no
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide (i) conhecer da impug-
nação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo De-
partamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Trans-
portes do Governo do Estado de São Paulo - DH/SP, para, no mérito,
negar-lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da
Comissão Especial de Licitação - CEL constante do Despacho nº
3.775, de 20/11/2015.

No- 3.784 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da diretoria, o que consta no
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide (i) conhecer da impug-
nação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Mu-
nicípio de Castilho/SP, para, no mérito, negar-lhe provimento; e, por
conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação
- CEL constante do Despacho n. 3.773, de 20/11/2015.

No- 3.785 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da diretoria, o que consta no
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide (i) conhecer da impug-
nação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Mu-
nicípio de Ilha Solteira/SP, para, no mérito, negar-lhe provimento; e,
por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão Especial de
Licitação - CEL constante do Despacho n. 3.774, de 20/11/2015.

No- 3.786 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da diretoria, o que consta no
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide (i) conhecer da impug-
nação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pela Pro-
curadoria Geral do Estado de Santa Catarina, para, no mérito, negar-
lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Co-
missão Especial de Licitação - CEL constante do Despacho n. 3.772,
de 20/11/2015.

No- 3.792 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista deliberação da diretoria, o que consta no
Processo nº 48500.002243/2015-62, decide (i) conhecer da impug-
nação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Mu-
nicípio de Três Lagoas - MS, para, no mérito, negar-lhe provimento;
e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão Especial de
Licitação - CEL constante do Despacho n. 3.782, de 23/11/2015.

ROMEU DONIZETE RUFINO

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES
E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 20 de outubro de 2015

No- 3.574 - Processos nº 48500.000453/2015-16, 48500.002859/2014-
52, 48500.000456/2015-50 e 48500.000457/2015-02. Interessado:
Genpower Participações S.A. Decisão: Alterar o município constante
dos Despachos n° 418, nº 425, nº 419 e nº 420, todos de 20 de
fevereiro de 2015. A íntegra deste Despacho consta dos autos e
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/bi-
blioteca.

Em 12 de novembro de 2015

No- 3.711 - Processo nº 48500.004827/2015-72 Interessado: Gasen
Energia S.A. Decisão: Registrar o Recebimento do Requerimento de
Outorga (DRO) da UTE Gasen Suape, cadastrada sob o Código Úni-
co de Empreendimentos de Geração (CEG) n° UTE.GN.PE.035100-
8.01, com 1.498,200 kW de Potência Instalada, localizada no mu-
nicípio de Ipojuca, no estado de Pernambuco. A íntegra deste Des-
pacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço ele-
trônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Em 16 de novembro de 2015

No- 3.704 - Processo no 48500.006763/2014-63. Interessado: Terracal
Alimentos e Bioenergia - Unidade Piauí Ltda. Decisão: Registrar o
recebimento do requerimento de outorga da UTE Terracal - Gua-
dalupe, cadastrada com o Código Único de Empreendimentos de
Geração (CEG) UTE.AI.PI.035101-6.01, e de seu sistema de trans-
missão de interesse restrito, com 220.000 kW de Potência Instalada,
localizada no município de Guadalupe, estado do Piauí. A íntegra
deste Despacho consta dos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Em 20 de novembro de 2015

No- 3.757 - Processo nº 48500.004600/2015-27. Interessado: Parnaíba
V Geração de Energia S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de
Outorga da UTE PARNAÍBA 5A, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) UTE.GN.MA.035119-9.01, com
181.200 kW de Potência Instalada, localizada no município de Santo
Antônio dos Lopes, estado do Maranhão.

No- 3.758 - Processo nº 48500.004476/2015-08. Interessado: Parnaíba
V Geração de Energia S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de
Outorga da UTE PARNAÍBA 5B, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) UTE.GN.MA.035118-0.01, com
181.200 kW de Potência Instalada, localizada no município de Santo
Antônio dos Lopes, estado do Maranhão.

A íntegra destes Despachos consta nos autos e encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

No- 3.767 - Processo nº 48500.006418/2013-49. Interessado: Gen-
power Participações S.A. Decisão: Alterar a Potência Instalada e o
Município constante do Despacho nº 501, de 27 de fevereiro de 2015
da UTE Laranjeiras I, cadastrada sob o Código Único de Empre-
endimentos de Geração (CEG) UTE.GN.SE.032307-1.01.

No- 3.768 - Processo nº 48500.002861/2014-21. Interessado: Gen-
power Participações S.A. Decisão: Alterar a Potência Instalada e o
Município constante do Despacho nº 500, de 27 de fevereiro de 2015
da UTE Governador Marcelo Deda, cadastrada sob o Código Único
de Empreendimentos de Geração (CEG) UTE.GN.SE.032306-3.01.

A íntegra destes Despachos consta nos autos e encontram-se
disponíveis no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

Em 23 de novembro de 2015

No- 3.777 - Processo nº: 48500.003921/2012-61. Decisão: (i) registrar a
Adequabilidade com o projeto do Açude e com o uso do potencial hi-
dráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Armando Ribeiro,
com 4.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RN.035096-6.01, de ti-
tularidade da empresa Central Geradora Hidrelétrica Armando Ribeiro
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 12.895.803/0001-30, localizada rio Açu,
integrante da sub-bacia 37, na bacia hidrográfica do Atlântico Norte/Nor-
deste, no município de Açu e Itajá, no estado do Rio Grande do Norte.

Nº 3.778 - Processo nº 48500.004669/2015-51. Interessado: Hidroe-
létrica Buritizal Ltda. Decisão: (i) conferir o DRI-PCH referente à
PCH Buritizal II (B), cadastrada sob o CEG PCH.PH.MT.035124-
5.01, situada no ribeirão Buritizal, no estado de Mato Grosso; (ii) esse
DRI-PCH é de exclusividade da citada empresa e não serão per-
mitidas transferências de titularidade antes da entrega do Sumário
Executivo; (iii) a empresa terá o prazo de até 14 (quatorze) meses
para a elaboração do projeto básico e apresentação na ANEEL do
Sumário Executivo, as correspondentes ART e o arquivo digital con-
tendo o projeto básico desenvolvido, conforme orientações dispo-
níveis no sitio da ANEEL; e (iv) considerando que o presente eixo
integra inventário aprovado anteriormente à Resolução Normativa nº
673, publicada em 31 de agosto de 2015, não serão admitidos outras
solicitações de DRI-PCH para o mesmo aproveitamento.

A íntegra desses Despachos consta dos autos e estará dis-
ponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

HÉLVIO NEVES GUERRA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES,
PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 23 de novembro de 2015

No- 3.779 - Processo nº: 48500.005194/2015-30. Interessada: SPE
MGF Energy Seridó Transmissora de Energia Ltda. Decisão: (i) pro-
ceder à execução da Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato de
Concessão nº 017/2013-ANEEL. A íntegra deste Despacho consta dos
autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

IVO SECHI NAZARENO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 24 de novembro de 2015

No- 3.790 - Processo nº 48500.004892/2007-98. Interessado: Destilaria
Melhoramentos Nova Londrina S.A. Decisão: Liberar unidades ge-
radoras para início de operação em teste a partir de 25 de novembro

de 2015. Usina: UTE Destilaria Melhoramentos. Unidades Geradoras:
UG1 a UG3, totalizando 18.380 kW de capacidade instalada. Lo-
calização: Município de Jussara, Estado do Paraná. A íntegra deste
Despacho consta dos autos e estará disponível em www.ane-
e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

ALESSANDRO D'AFONSECA CANTARINO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 24 de novembro de 2015

No- 3.788 - Documento nº 48513.031291/2015-00. Interessada: CEB
Distribuição S.A. Decisão: anuir à dação de direitos emergentes da
Interessada em garantia no âmbito da emissão de debêntures junto ao
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., no valor de R$
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). A íntegra deste
Despacho consta dos autos e estará disponível em: www.ane-
e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

No- 3.794 - O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO ECO-
NÔMICA E FINANCEIRA SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIO-
NAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, por força da Portaria nº
3.481, de 3 de março de 2015, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas pela Portaria nº 1.047, de 9 de setembro de 2008, con-
siderando o disposto nos artigos 28, 28-A e 31 da Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, no art. 1º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro
de 2002, na Resolução Normativa nº 532, de 14 de janeiro de 2013,
no Contrato de Concessão nº 084/2000 - ANEEL, e o constante do
Documento nº 48513.030613/2015-00, decide anuir ao pedido da
Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - Eletrocar para o oferecimento
de recebíveis em garantia ao Contrato de Empréstimo, a ser celebrado
com o Banco Santander S.A., no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), para pagamento em 60 (sessenta) meses, com
carência de 6 (seis) meses, taxa de 8,63% mais CDI a.a., com a
finalidade de obter capital de giro para pagamentos de compromissos
com suprimento de energia elétrica, encargos setoriais e impostos,
ressalvando que (i) a garantia anuída deverá ser constituída em até 90
(noventa) dias, nos termos do art. 10 da Resolução Normativa nº
532/2013; e (ii) não cabe aos agentes credores direito de qualquer
ação contra a ANEEL, em decorrência de descumprimento, pela con-
cessionária, dos seus compromissos financeiros.

SIDNEY MATOS DA SILVA

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 24 de novembro de 2015

No- 3.789 - O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições delegadas por meio da
Portaria e nº 798, de 20 de novembro de 2007, e de acordo com o que
consta no processo nº. 48500.000270/2010-96, decide aprovar a apli-
cação do Custo Variável Unitário - CVU no valor de R$ 842,48/MWh
(oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos por
megawatt-hora), para a UTE Termo Norte II, no processo de con-
tabilização do mês de outubro de 2015 na Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica - CCEE, para pagamento dos custos in-
corridos com a geração da usina a serem ressarcidos via Encargo de
Serviço de Sistema - ESS.

CHRISTIANO VIEIRA DA SILVA

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ECONÔMICA E ESTUDOS DO MERCADO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 24 de novembro de 2015

No- 3.791 - Processo no 48500.000532/2014-46. Interessados: EOL
Farol, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, Usuá-
rios de energia de reserva. Decisão: Determinar à CCEE que, na
Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Fonte
Alternativa, utilize para o 2º LFA, 2º ano de apuração, o acrônimo
ENF_DTF e recontabilize a energia escoada provisoriamente pela
Subestação da Cosern nos termos do despacho 2.979/2013. A íntegra
deste Despacho está nos autos e no sítio www.aneel.gov.br.

JÚLIO CÉSAR REZENDE FERRAZ
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