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Processos nº 48500.003155/2010-73, 48500.000915/2015-03,
48500.001708/2011-34 e 48500.000339/2011-62, resolve (i) negar
provimento ao pedido da empresa Bioenergy Geradora de Energia
S.A. de revogação de sua autorização, outorgada por meio da Re-
solução Autorizativa nº 3.282/2011, para implantar e operar a Usina
Eólica Ventos do Norte 9, (ii) determinar à Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica - CCEE que apure as penalidades cabíveis
à Aratuá Central Geradora Eólica S.A. - Aratuá pelo descumprimento
da Subcláusula 6.11 da Cláusula 6 do CCEAR referente à EOL
Aratuá 3, referente à instalação de torre anemométrica; (iii) deter-
minar que a Superintendência de Concessões e Autorizações de Ge-
ração - SCG promova a execução da garantia de fiel cumprimento
aportada pela Aratuá em razão da comercialização da energia pro-
veniente da EOL Aratuá 3 no Leilão n° 07/2010-ANEEL - Leilão de
Fontes Alternativas (LFA 7/2010), observando o devido processo e as
decisões judiciais relativas ao tema; (iv) determinar à SCG a abertura
de processo punitivo com os objetivos de aplicar a penalidade de
multa de 10% do investimento declarado à EPE, devido ao des-
cumprimento das condições da outorga, descontado o valor executado
da Garantia de Fiel Cumprimento, e de suspender por dois anos o
direito da Aratuá, seus controladores e suas subsidiárias integrais ou
controladas de contratar ou participar de licitações promovidas pela
ANEEL.

No- 3.311 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o
que consta do Processo nº 48500.003989/2015-93, decide
(i)indeferir os pleitos da Empresa Luz e Força de Santa Maria S.A. -
ELFSM de editar norma regulatória que permitisse a aquisição de

energia elétrica para atender ao crescimento de mercado nos leilões
A-1 e A-3, a partir do ano da publicação da reclassificação (2015);
manter a regra de variação de 10% no contrato com a Supridora no
ano de vigência da reclassificação (2016), mesmo que a Santa Maria
adquirisse energia para o crescimento de mercado no Leilão A-1, no
ano da publicação de sua reclassificação (2015), e considerar como
exposição involuntária da Santa Maria em 2015 (ano da reclassi-
ficação), a energia adquirida da Escelsa além dos montantes con-
tratados com a Supridora, em razão da falta de mecanismo para a
aquisição de energia para cobrir o crescimento de mercado de 2015 a
2019;
(ii)alterar a redação do item 6.a, do inciso VI do item 16 e do item 35
do Submódulo 11.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária, que
passarão a vigorar com os seguintes textos:
"6.a. Com a reclassificação da concessionária ou permissionária, esta
poderá retornar à condição de agente de distribuição com mercado
próprio inferior a 500 GWh/ano suprido com tarifa regulada do seu
último agente supridor, respeitados os contratos para compra de ener-
gia vigentes e os prazos para a contratação do suprimento regulado
definidos no item 6.1 deste Submódulo.
[...]
16. [...]
VI. Que os montantes contratados serão reduzidos à razão de 1/5 ao
ano, com o encerramento integral e compulsório do CCE em cinco
anos, a partir do ano subsequente ao início da vigência da reclas-
sificação;
[...]
35. O agente suprido que não celebrar o CCE e/ou não aderir à CCEE
a partir da sua reclassificação, terá o volume de energia registrado
para atendimento à sua carga faturado pelo agente supridor por duas
vezes a TE vigente".

ROMEU DONIZETE RUFINO

RETIFICAÇÃO

No Despacho nº 3.286, de 28 de setembro de 2015, constante
do Processo n° 48500.002243/2015-62, publicado no DOU nº 186, de
29 de setembro de 2015, seção 1, página 59,

onde se lê:
"(ii) publicar nos Anexos I, II, III e IV deste Despacho, a

relação das empresas que atendem aos requisitos de habilitação téc-
nica, necessários à participação, respectivamente, nos seguintes su-
blotes do Leilão nº 12/2015 - ANEEL, destinado à contratação de

concessões de usinas hidrelétricas em regime de cotas de garantia
física de energia e de potência: sublotes B1, D1 e E2; sublote D2;
sublotes D3 e E1; sublotes A1, B2, C1 e D4";

leia-se:
"(ii) publicar nos Anexos I, II, III, IV e V deste Despacho, a

relação das empresas que atendem aos requisitos de habilitação téc-
nica, necessários à participação, respectivamente, nos seguintes su-
blotes do Leilão nº 12/2015 - ANEEL, destinado à contratação de
concessões de usinas hidrelétricas em regime de cotas de garantia
física de energia e de potência: sublotes B1, D1 e E2; sublote D2;
sublote D3; sublotes A1, B2, C1 e D4; sublote E1".

onde se lê:
"(iv) reabrir até o dia 2 de outubro de 2015, o prazo para que

as empresas relacionadas nos Anexos I, II, III e IV deste Despacho e
as empresas estrangeiras que declararam interesse em participar do
Leilão nº 12/2015 - ANEEL possam solicitar agendamento de visita
técnica às usinas hidrelétricas objetos do certame por meio do en-
dereço eletrônico master.cel@aneel.gov.br, indicando o(s) empreen-
dimento(s) que deseja(m) visitar";

leia-se:
"(iv) reabrir até o dia 2 de outubro de 2015, o prazo para que

as empresas relacionadas nos Anexos I, II, III, IV e V deste Despacho
e as empresas estrangeiras que declararam interesse em participar do
Leilão nº 12/2015 - ANEEL possam solicitar agendamento de visita
técnica às usinas hidrelétricas objetos do certame por meio do en-
dereço eletrônico master.cel@aneel.gov.br, indicando o(s) empreen-
dimento(s) que deseja(m) visitar".

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES
E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 24 de setembro de 2015

No- 3.308. Processo nº: 48500.005221/2000-51. Interessada: Bioener-
gia Gasa Ltda. Decisão: registrar a instalação de 2 (duas) unidades
geradoras de contingência da UTE Gasa, com 400 kW cada, uti-
lizando óleo diesel como combustível, as quais não integram a ca-
pacidade instalada do empreendimento. A íntegra deste Despacho
consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblio-
teca.

Em 28 de setembro de 2015

No- 3.323. Processo nº: 48500.000194/2012-81. Interessada: Santa Úr-
sula Energias Renováveis Ltda. Decisão: (i) alterar a Potência Ins-
talada, de 30.000 kW para 27.300 kW, da EOL Santa Úrsula, ca-
dastrada sob Código Único de Empreendimento de Geração (CEG)
EOL.CV.RN.031425-0.01, outorgada por meio da Resolução Auto-
rizativa nº 4.591/2014; (ii) alterar o número e as características téc-
nicas dos aerogeradores e (iii) alterar o sistema de transmissão de
interesse restrito do empreendimento. A íntegra deste Despacho cons-
ta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

No- 3.330. Processo nº: 48500.005979/2014-10. Interessada: FC One
Energia Ltda. Decisão: registrar a alteração da razão social da em-
presa da empresa RDX Comercializadora de Energia Ltda., para FC
One Energia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.005.308/0001-08,
autorizada por meio do Despacho nº 4.697, de 4 de dezembro de
2014. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível
em www.aneel.gov.br/biblioteca.

HÉLVIO NEVES GUERRA

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 29 de setembro de 2015

No- 3.333. Processo nº 48500.000993/2001-88. Interessado: Piratini
Energia S.A. Decisão: Liberar unidade geradora para início de ope-

ração comercial a partir de 30 de setembro de 2015. Usina: UTE
Piratini. Unidade Geradora: UG1 de 10.000 kW. Localização: Mu-
nicípio de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul. 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 .

Decisão: Liberar as unidades geradoras constantes nos despachos
abaixo para início de operação em teste a partir do dia 30 de setembro
de 2015.
No- 3.349. Processo nº 48500.007129/2008-08. Interessado: Leão
Branco Geração de Energia Ltda. Usina: PCH Spessatto. Unidades
Geradoras: UG1 e UG2, de 1.190 kW cada, totalizando 2.380 kW de
capacidade instalada. Localização: Município de Erval Velho, Estado
de Santa Catarina.
No- 3.35050. Processo nº 48500.004486/2005-65. Interessado: Usina
Santa Isabel S.A. Usina: UTE Fartura. Unidade Geradora: UG3 de
40.000 kW. Localização: Município de Mendonça, Estado de São
Paulo.
As íntegras destes Despachos constam dos autos e estarão disponíveis
em www.aneel.gov.br/biblioteca.

ALESSANDRO D'AFONSECA CANTARINO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 25 de setembro de 2015

No- 3.319. Processo nº: 48500.003149/2015-21. Interessadas: Cemig
Geração e Transmissão S.A. - Cemig GT (locatária) e Cemig Dis-
tribuição S.A. - Cemig D (locadora).D. Decisão: anuir ao pedido das
interessadas, para celebrarem contrato objetivando o aluguel de três
transformadores de 138/13,8 kV, trifásicos, 25 MVA cada. 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 .

SIDNEY MATOS DA SILVA
Substituto

Em 29 de setembro de 2015

No- 3.344. Processo nº: 48500.003640/2015-51. Interessada: Compa-
nhia Energética do Ceará - COELCE Decisão: I - anuir à constituição
de recebíveis em garantia ao financiamento a ser firmado pela In-
teressada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES no valor de R$ 215.126.000,00 (duzentos e quinze
milhões, cento e vinte e seis mil reais), pelo prazo de 78 (setenta e
oito) meses; e II - estabelecer que a Interessada deve disponibilizar
em arquivo para fiscalização a posteriori da ANEEL a planilha de
controle da execução da avença.
No- 3.345. Processo nº 48500.003854/2015-28. Interessada: Iracema
Transmissora de Energia S.A. Decisão: anuir à proposta de alteração
do Estatuto Social da Interessada para redução de capital no valor de
R$ 137.524.994,00 (cento e trinta e sete milhões, quinhentos e vinte
e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais).
No- 3.346. Processo nº 48500.003853/2015-83. Interessada: Linhas de
Transmissão do Itatim S.A. Decisão: anuir à proposta de alteração do
Estatuto Social da Interessada para redução de capital no valor de R$
32.347.450,00 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta reais).
No- 3.347. Processo nº 48500.003851/2015-94. Interessada: Araraqua-
ra Transmissora de Energia S.A. Decisão: anuir à proposta de al-
teração do Estatuto Social da Interessada para redução de capital no
valor de R$ 7.813.688,00 (sete milhões, oitocentos e treze mil, seis-
centos e oitenta e oito reais).
No- 3.348. Processo nº: 48500.003219/2015-41. Interessada: Centrais
Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR Decisão: I - anuir à
constituição de recebíveis em garantia ao contrato de empréstimo a
ser firmado pela Interessada com o Banco Itaú no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), pelo prazo total de 36 (trinta e
seis) meses; e II - estabelecer que a Interessada deve disponibilizar
em arquivo para fiscalização a posteriori da ANEEL a planilha de
controle da execução da avença.
A íntegra destes Despachos consta dos autos e estará disponível em:
w w w. a n e e l . g o v. b r / b i b l i o t e c a .

ANTONIO ARAÚJO DA SILVA

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
DIRETORIA III

SUPERINTENDÊNCIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS
E QUALIDADE DE PRODUTOS

DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE
Em 29 de setembro de 2015

A SUPERINTENDENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS E QUALIDADE DE PRODUTOS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas
atribuições, tendo em vista a Resolução ANP nº 22, de 11 de abril de 2014, publicada em 14 de abril de 2014, concede o registro dos produtos abaixo, às empresas relacionadas:

Nº 1421 CASTROL BRASIL LTDA - CNPJ nº 33.194.978/0001-90
Processo Marca Comercial Grau de Viscosidade Nível de Desempenho Produto Aplicação Registro Produto
48600.002119/2015 - 79 EDGE PROFESSIONAL C1 5W30 SAE 5W30 ACEA C1/C2-2012, FORD WSS-M2C934-B, ST JLR.03.5005 ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 16940
48600.002198/2015 - 18 TECTION GLOBAL SAE 15W40 API CI-4 ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES A DIESEL. 16967
48600.002153/2015 - 43 MAXI PERFORMANCE SAE 5W40 API SN, ACEA A3/B4 (2012), VW 502.00/505.00. ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 16941
48600.002154/2015 - 98 MAXI PERFORMANCE 5W-40 SAE 5W40 API SN, ACEA A3/B4 (2012), VW 508 88/509 99. ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 16949
48600.002197/2015 - 73 EDGE PROFESSIONAL LONG LIFE III SAE 5W30 ACEA C3 (2012), PORSCHE C30, VW 507 00. ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 5839
48600.002160/2015 - 45 EDGE PROFESSIONAL A3 SAE 0W30 API SL, ACEA A3/B3 (2012), A3/B4 (2012), BMW LL-01, MB 229.3/229.5, VW 502

00/505 00.
ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 2569

48600.002292/2015 - 77 MOLUB ALLOY OG 936 SF HEAVY NLGI 0 . NA. GRAXA LUBRIFICANTE ENGRENAGENS ABERTAS. 5142
48600.002159/2015 - 11 EDGE PROFESSIONAL V SAE 0W20 . VOLVO VCC RBSO-2AE. ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 12883
48600.002161/2015 - 90 EDGE PROFESSIONAL C1 SAE 5W30 ACEA C1-2012, FORD WSS-M2C-934-B, ST JLR.03.5005 ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES 4 TEMPOS. 10984

Nº 1422 CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ nº 31.274.384/0002-45
Processo Marca Comercial Grau de Viscosidade Nível de Desempenho Produto Aplicação Registro Produto
48600.002349/2015 - 38 6100 FLEXLITE CL 0W20 SAE 0W20 API SN, ILSAC GF-5 ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES DE CARROS DE PASSEIO 16972
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