
 

REQ.DN.00024.2019 

 

 

 

Ao 
SENHOR ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) DO LEILÃO Nº02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Revisão do Despacho nº 3.166/2019 
 

 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., concessionária de serviço público de energia 

elétrica, com sede na Rua Real Grandeza nº 219, no Rio de Janeiro, RJ, autorizada a 

funcionar pelo Decreto nº 41.066, de 28 de fevereiro de 1957, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 23.274.194/0001-19, considerando a 

publicação do Despacho 3.166/2019, pelo qual restou estabelecido que Furnas Centrais 

Elétricas S.A. não atende ao requisito de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 

do Edital, vimos pelo presente, por sua representante legal abaixo assinada, nos termos 

da Lei 8.666/93, apresentar 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1.1 Preliminarmente, cumpre salientar que o prazo estabelecido para a apresentação 

deste recurso é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação do ato da 

Comissão Especial de Licitação (CEL), conforme itens 10.9.7 e 15.1 do Edital do Leilão nº 

02/2019. 

1.2 Assim, considerando que o Despacho nº 3.166/2019 foi publicado no Diário Oficial da 

União (DOU) em 14/11/2019, quinta-feira, véspera de ferido nacional, Proclamação da 

República (15/11/2019), o prazo recursal se exaure em 22/11/2019. 

1.3 Portanto, o Recurso interposto é tempestivo. 
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2. DO MÉRITO 

Primeiramente, cumpre observar que em 14/11/2019 foi publicado o Despacho nº 

3.166/2019, proferido pela Comissão Especial de Licitação (CEL), tornando público que 

FURNAS não atende ao requisito de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do 

Edital, conforme informações constantes dos anexos.  

Neste sentido, cumpre destacar que o Edital do Leilão nº 02/2019, no que diz respeito 

aos requisitos de habilitação relativos à qualificação técnica, assim estabelece: 

“2 DA PARTICIPAÇÃO 

2.5 Não poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES:  

2.5.1 A CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO que não atender ao requisito 

estabelecido no item 10.9.5. 

(...) 

6.4 Os documentos de habilitação serão considerados aceitos se válidos na 

data da entrega fixada no CRONOGRAMA. Caso não esteja expresso no 

documento o prazo de validade, será aceito o expedido com data de até 30 

(trinta) dias corridos anteriores à da entrega da documentação de habilitação. 

(....) 

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1 Encerrada a sessão do LEILÃO e declaradas as propostas vencedoras, as 

PROPONENTES vencedoras de cada LOTE deverão entregar os Documentos de 

Habilitação, na data e local estabelecidos no CRONOGRAMA. 

10.2 Observado o disposto no item 10.11.9 adiante, os Documentos de 

Habilitação deverão ser entregues em duas vias, cada uma em um envelope 

fechado separado, na ordem em que estão relacionados neste Edital.  

10.2.1 Dispensa-se a apresentação da declaração a que se refere o item 

10.9.5, por se tratar de informação da própria ANEEL, divulgada na forma 

do item 10.9.6(a). 

10.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(...) 

10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO deverá 

dispor de declaração fornecida pela fiscalização da ANEEL sobre o seu 

histórico de desempenho na implantação de obras de transmissão nos últimos 

36 (trinta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, comprovando:  

10.9.5.1 Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em operação 

comercial de instalações de transmissão sob regime de concessão superior 

a 180 (cento e oitenta) dias em relação às datas previstas nos respectivos 

contratos, considerando as obras concluídas nos últimos 36 (trinta e seis) 

meses ou que deveriam ter sido concluídas até a publicação do Edital;  
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10.9.5.2 Não ter sofrido, no mesmo período, 3 (três) ou mais penalidades 

relacionadas a atraso na execução de obras de transmissão em regime de 

concessão, já transitadas em julgado na esfera administrativa; e  

10.9.5.3 Não ter Certificado de Descumprimento Total do Termo de 

Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC transitado em julgado na esfera 

administrativa, na existência de TAC celebrado com a ANEEL, 

contemplando as obras de que trata o item10.9.5.1, passíveis de 

ajustamento de conduta.  

10.9.6 Concomitantemente à publicação do Edital, a ANEEL:  

a. divulgará o resumo do histórico de desempenho das CONCESSIONÁRIAS 

DE TRANSMISSÃO, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, fornecido pela 

Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, com 

os respectivos parâmetros de tempo médio de atraso na entrada em 

operação e de número de penalidades irrecorríveis na esfera 

administrativa, para fins da comprovação ou não dos requisitos 

estabelecidos nos subitens, 10.9.5.1, 10.9.5.2 e 10.9.5.3; e  

b. fará publicar, no Diário Oficial da União ― DOU, Despacho indicando a(s) 

CONCESSIONÁRIA(S) DE TRANSMISSÃO que não atende(m) aos requisitos 

de habilitação técnica em tela, cujo detalhamento dos dados considerados 

na apuração dos parâmetros de que trata o inciso anterior serão 

disponibilizados juntamente com o Edital.  

10.9.7 A(s) CONCESSIONÁRIA(S) DE TRANSMISSÃO indicada(s) como não tendo 

comprovado os requisitos dos subitens 10.9.5.1, 10.9.5.2 e 10.9.5.3 poderá(ão) 

interpor recurso em face do correspondente Despacho, observados o prazo e os 

procedimentos estabelecidos na Seção 15 deste Edital.” 

Conforme se pode observar, com a devida vênia, o Edital em comento antecipa, para 

data da sua publicação, a análise de requisitos de habilitação relativos à qualificação 

técnica, bem como confunde requisitos de participação com requisitos de habilitação o 

que merece ser ponderado em razão dos fatos e fundamentos a seguir: 

2.1 Fases da Licitação 

O Procedimento Licitatório apresenta duas grandes fases, a interna e a externa. Durante 

a fase interna, a Administração planeja a licitação. Publicado o Edital do certame, inicia-

se a fase externa que, por sua vez, apresenta as seguintes subfases: habilitação, 

apresentação de propostas e documentos, classificação e julgamento, homologação e 

adjudicação. 

Considerando que a Licitação é um procedimento administrativo, consubstancia uma 

sequência ordenada de atos, respeitadas as fases e subfases acima identificadas, nos 

termos do art. 43 da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação 
dos concorrentes, e sua apreciação; 
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II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo 

as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação; 

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 

habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 

tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos; 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 

e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 

oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 

preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do edital; 

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 

adjudicação do objeto da licitação 

(...) 

§ 4o  O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 

concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.                  (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o  Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e 

abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

Conforme se pode observar da Lei 8.666/93, ordinariamente a fase de habilitação 

precede a fase de apresentação de propostas. Contudo, a Lei 8.987/95 previu a 

possibilidade de inversão de fases, estabelecendo o seguinte: 

Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de 

habilitação e julgamento, hipótese em que: 

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento 

de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação 

do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 

        II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante 
será declarado vencedor; 

        III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os 

documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo 

lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às 
condições fixadas no edital; 

        IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado 
ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. 
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Diante do texto legal, verifica-se que a sequência de atos a ser observada no certame em 

comento indica que primeiro deve ocorrer a fase de apresentação de propostas e 

posteriormente a habilitação.  

Tal previsão legal está atendida pelo edital em comento, não fosse o fato de que os 

itens 2.5.1, 10.9.5 e 10.9.6 não observam a ordem legal de encadeamento de 

atos ao anteciparem para a data da publicação do Edital a análise de requisitos 

de habilitação.  

Neste sentido, vale dizer que tais itens editalícios, antecipam, para data da 

publicação do Edital, a Análise de Requisitos de Habilitação, violando o 

encadeamento das fases previsto na Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95.  

2.2 Habilitação 

2.2.1 Requisitos de habilitação técnica 

Conforme já demonstrado anteriormente, a habilitação da licitação é subfase da fase 

externa do procedimento licitatório. A Lei 8.666/93 estabelece claramente o que a 

Administração pode solicitar para que o administrado demonstre capacidade de 

cumprimento do edital, valendo transcrever:  

“Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.       

(...) 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação; 
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IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso.” 

Conforme se pode observar da Lei 8.666/93 e do item 10.9.5 do Edital, o histórico de 

desempenho na implantação de obras de transmissão é requisito de Habilitação, motivo 

pelo qual deve ser tratado como tal. 

 

2.2.2 Momento da habilitação 

Em que pese o item 10.9.5 do Edital versar sobre requisito de Habilitação, a sua aferição 

está ocorrendo quando da publicação do edital, o que é inadmissível, vez que conduz à 

antecipação da análise de requisito de habilitação que, por força da Lei 8.987/95 

somente deve ocorrer após a análise das propostas. 

Entendemos pertinente a publicação prevista no Edital, vez que é a partir desta 

publicação que os licitantes realizarão sua inscrição e aporte de garantias, contudo, a 

data da análise deve ser projetada para data prevista para realização da habilitação 

propriamente dita, sob pena de estar ocorrendo “a inversão da inversão das fases” do 

Leilão, bem como a sua antecipação para data da publicação do edital.  

Neste sentido, cumpre dizer que o Tribunal de Contas da União possui entendimento de 

que é vedado exigir o cumprimento das exigências de habilitação na data da publicação 

do edital, valendo transcrever in verbis: 

“Contratação pública- Licitação – Edital – Habilitação – Exigências de que as 

condições devam ser atendidas na data da publicação do edital – Ilegalidade – 

TCU 

É vedado exigir o cumprimento das exigências de habilitação na data de 

publicação do edital.” (TCU, Acórdão nº 1.898/2006, Plenário, Rel. Min. Valmir 

Campelo, DOU de 16.10.2006) 

Ante o posicionamento da E. Corte de Contas, resta claro que a exigência prevista no 

item 10.9.5 deve ser aferida considerando a data da habilitação e não a data da 

publicação do Edital, sendo, inclusive, viável a realização da publicação prevista 

no item 10.9.6, desde que observada a já mencionada data provável de 

habilitação. 

Neste sentido, vale dizer que segundo o item 10.1 e 10.2 do Edital, considerando que o 

requisito de habilitação em comento considera informação da própria Aneel (item 

10.2.1), o Despacho em comento poderia indicar informações preliminares quando da 

publicação do Edital, vindo a ser atualizado quando da habilitação, vez que este é o 

momento oportuno para aferição da presença de tais requisitos.  

3. Despacho nº 3.166/2019 

 

Conforme se pode observar do Despacho nº 3.166/2019, foi declarado que FURNAS não 

atende ao requisito de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5, valendo 

transcrever: 

 

“O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições conferidas 
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pela Portaria ANEEL nº 6.012, de 17 de setembro de 2019, considerando o 

que consta do Processo nº 48500. 001520/2019-43 e em cumprimento ao 

disposto no item 10.9.6 (alínea b) do Edital do Leilão de Transmissão nº 

02/2019-ANEEL, torna público que as concessionárias de transmissão CHESF - 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, COPEL-GT - Copel Geração e 

Transmissão S.A. e FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S.A. não atendem ao 

requisito de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do Edital.” 

Analisando os anexos do citado despacho, a condição de FURNAS está assim indicada: 

Agente Autos de Infração – AI julgados no 

âmbito administrativo ou sem recurso 

Média de 

atraso das 

obras 

(dias) 

FURNAS 3 1927 

 

No que concerne aos números supra indicados, o Despacho, ainda esclarece: 

Agente AI Data do AI Despacho 

Diretoria 

Data 

Publicação 

Processo Punitivo 

Furnas 65/2016-

SFE 

14/09/2016 Despacho 

3100/2016 

08/12/2016 48500.002913/2013-

89 

Furnas 85/2016-

SFE 

20/10/2016 Despacho 

122/2017 

20/01/2017 48500.002211/2015-

67 

Furnas 98/2016-

SFE 

01/12/2016 Despacho 

434/2017 

01/03/2017 48500.002052/2014-

10 

 

 

3.1 Cumulatividade dos requisitos 

Nota-se da análise do Despacho 3.166/2019 que a transmissora, para ser declarada 

inabilitada, deveria ostentar, simultaneamente, os dois requisitos previstos no Edital, ou 

seja, apresentar tempo médio na entrada em operação comercial superior a 180 dias e 3 

ou mais penalidades relacionadas à atraso com trânsito em julgado.  

No caso de FURNAS, foi apontada a existência de restrições em ambos os quesitos. 

Assim, esta transmissora foi declarada inabilitada, sendo impedida de participar do 

Leilão.  

3.2 Impropriedade de avaliação de requisitos de habilitação quando 

da publicação do edital 

Conforme já mencionado no presente Recurso, FURNAS está inabilitada, vez que o 

despacho considerou, como data de corte, a data da publicação do Edital, ou seja, 

considerando a “janela” de 36 meses anteriores a realização Leilão, o AI 

65/2016 será excluído do cômputo realizado, em 08/12/2019, o que significa 

dizer que, na data da inscrição do Leilão, prevista para ocorrer em 9 e 10 de 

dezembro de 2019, FURNAS apresentará apenas 2 AIs, motivo pelo qual poderia 

ser habilitada, caso viesse a ser a vencedora do certame. 

Ocorre que, considerando que o item 2.5 do Edital NÃO PERMITE A PARTICIPAÇÃO da 

Concessionária que não atender o item 10.9.5 na data da publicação do certame, 
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FURNAS está sendo impedida de participar do certame indevidamente, vez que na data 

prevista para inscrição já poderá ser habilitada.  

3.3 Falta de razoabilidade da inabilitação de FURNAS na fase atual 

do Leilão 

Verifica-se no caso posto que um corolário que deve reger as licitações, segundo o 

disposto no art. 29, inciso X da Lei 8.987/95, é o incentivo à competitividade. Contudo, o 

agir da ANEEL, ao antecipar a análise dos requisitos de habilitação para data da 

publicação do Edital retira de FURNAS a possibilidade de concorrer no certame, sendo 

certo que desde a inscrição já poderia ser habilitada, cerceando a competitividade no 

Leilão.  

Vale mencionar que o entendimento do TCU, no sentido de vedar que se exija o 

cumprimento de habilitação quando da publicação do edital, vem justamente para 

fomentar a competitividade das licitações, o que não ocorre no caso concreto, vez que 

FURNAS não poderá sequer participar, vez que o requisito de qualificação técnica, ínsito à 

análise de habilitação, está sendo realizado antes da inscrição do Leilão. 

Não bastasse a violação ao Princípio da Competitividade que deve orientar as licitações, a 

Decisão dessa Aneel mostra-se pouco razoável, vez que, analisando-se o cronograma do 

Leilão, e tendo em mente a data de julgamento do AI 65/2016-SFE (08/12/2016) , 

temos: 

EVENTOS DATA POSSIBILIDADE DE 

HABILITAÇÃO 

Prazo para realização de 

visita às instalações 

existentes 

09/12/2019 HABILITADA 

INSCRIÇÃO (on-line) 

De 8 horas de 

9/12/2019 até as 14 

horas de 10/12/2019 

9 e 10/12/2019 HABILITADA 

Aporte de Garantia de 

Proposta (on-line) De 8 

horas de 9/12/2019 até 

as 16 horas de 

10/12/2019 

9 e 10/12/2019 HABILITADA 

Entrega na B3 S.A. das 

garantias que não 

possuem certificação 

digital; e entrega à ANEEL 

das garantias aportadas 

sob conta-caução; até 16 

horas, conforme 

detalhado no MANUAL DE 

INSTRUÇÃO 

10/12/2019 HABILITADA 

Prazo para impugnação 

do Edital 

12/12/2019 HABILITADA 

Sessão pública de 

realização do LEILÃO, 

às 10 horas, em São 

Paulo – SP, em local a 

ser divulgado pela 

ANEEL. 

19/12/2019 HABILITADA 
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Entrega na B3 S.A. dos 

Documentos de 

Habilitação das 

PROPONENTES 

vencedoras, em duas 

vias 

10/01/2020 HABILITADA 

Previsão para publicação 

do resultado da 

Habilitação pela CEL até 

03/02/2020 HABILITADA 

 

Além disso, vale observar que entre a data da publicação do Leilão (14/11/2019) e 

a data em que FURNAS passa a ser passível de habilitação temos apenas 24 dias 

(08/12/2019). Ora, excluir do Leilão um grande player do setor em razão de 

apenas 24 dias, considerando uma “janela” de 36 meses, é deveras 

desproporcional e pouquíssimo razoável, especialmente considerando que a 

fase de habilitação está sendo deslocada para publicação do Edital.  

4. Pedido 

Diante de todo o exposto, FURNAS requer que o presente Recurso seja recebido e 

provido para que o Despacho 3.166/2019 seja revisto de forma que seja declarado que 

FURNAS atende ao requisito de habilitação relativo à qualificação técnica de que trata o 

item 10.9.5 do Edital a partir de 08/12/2019. 

 

 
Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2019. 

 

 

Milena Fagundes Baptista Ferreira de Castro 

OAB/RJ 146.486 
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~FURNAS

ATADA 563" REUNIÃODOCONSELHODEADMINISTRAÇÃO

(Extraordinária)

REALIZADANODIA 29.04.2019

CNPJNO23.274.194jOOOI-19

NIRENO3330009092-4

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2019, às 12h, reuniram-se, extraordinariamente, por

videoconferência, o Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, designado, nos termos do 9 11, do artigo 19

do Estatuto Social de Furnas, Presidente do Conselho de Administração, sua substituta, Sra. Lucia

Mana Martins Casasanta, igualmente designada nos termos do citado dispositivo estatutário,

assim como os senhores Luiz Carlos Ciocchi, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira e Felipe Sousa Chaves,

membros do Conselho de Administração de FURNAS- CENTRAISELÉTRICASS.A., empresa

registrada no NIRE sob o na 3330009092-4, com sede na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio

de Janeiro, RJ. As Conselheiras Susana Hanna Stlphan Jabra e Magali Rogéria de Moura Leite

registraram seus votos por mensagem eletrônica, na forma estabelecida no Regimento Interno do

Conselho de Administração, Capitulo VIll, item 8.6.2. (1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO

PRESIDENTE DO CONSELHO: Constatada a existência de Quórum, o Presidente do Conselhode

Administração deu início à reunião, proferindo palavras de boas vindas aos Conselheiroseleitos na

Assemblela Geral Ondinárla realizada nesta data. Em seguida registrou agradecimentos ao ex

Diretor-Presidente Ricardo Medeiros pelo trabalho desempenhado durante sua gestão e pelo

tratamento profissional e cortês dispensado ao novo Diretor-Presidente e aos atuais membros da

Diretoria Executiva. O Conselheiro Luiz Carlos Clocchl, também registrou agradecimento ao Sr.

Ricardo Medeiros pela receptividade, gentileza e profissionalismo durante a Integração de equipes

para a transição da Diretoria. (2) ELEIÇÃO DE DIRETORES: Em conformidade com o disposto

na correspondência CTA-PR-01272j2019, de 16.04.2019, da Eletrobras, por meio da Qual foi

encaminhada DEL-067j2019, de 12.04.2019, daquela Holding, e tendo em vista as eleições

ocorridas na Assemblela Geral Ordinária encerrada nesta data, o Conselho decidiu: (2.1) Nos

termos do artigo 25 do Estatuto Social de Furnas: (2.1.1) Aprovar a eleição do Sr. Luiz Carlos

Clocchi, como Diretor-Presidente de FURNAS-CENTRAISELÉTRICASS.A., para o exercício do

referido cargo pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos, tendo sido comprovado o cumprimento dos

requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei na 13.303, de 30.06.2016 e

no Decreto na 8.945, de 27.12.2016. O Conselheiro Luiz Carlos Clocchl absteve-se de votar.

(2.1.2) Ratificar a recondução, aprovada na 561" Reunião do Conselho de Administração, de

16.04.2019, dos senhores PedroEduardo FernandesBrito, como Diretor de Administração, Caio

Pompeu de Souza Brasil Neto, como Diretor de Finanças e José Alves de Mello Franco, como

DIretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, para o exercício dos referidos

cargos pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos a contar da data de hoje. (2.1.3) Aprovar, até Que

seja formalizada pela HOlding a recondução dos mesmos, ou a indicação de novos membros, a

extensão dos mandatos dos senhores Claudio Guilherme Branco da Motta, como Diretor deM
'"O"","'" • Oj'" •• ,- '"'~"'~, oomoi'"i~~o17:;"~"'.'t-
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que os mesmos vinham exercendo os referidos cargos, desde 27.04.2017, data em que tiveram

seus mandatos estendidos na forma do artigo ISO, ~ 40, da Lei nO 6.404/76 (510a Reunião do

Conselho de Administração) e que foi comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei,

em especial aqueles estabelecidos na Lei nO 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nO 8.945, de

27.12.2016. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas

assim constituída: Diretor-Presidente - Luiz Carlos Ciocchl, brasileiro, Engenheiro Eletricista,

portador da carteira de Identidade nO 11321719-SSP/SP, Inscrito no CPF sob o nO 374.232.237-

00, domiciliado na Alameda Jurlti, 38, Vista Alegre, São Paulo, 5P; Diretor de Administração -

Pedro Eduardo Fernandes Brito, brasileiro, Advogado, portador da carteira de Identidade nO

16417401-1, expedida pela 5SP/SP, inscrito no CPF sob o nO 133.636.218-92, domiciliado na Rua

Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompela, Santos, SP; Diretor de Gestão de Novos Negócios e

de Participações - José Alves de Mello Franco, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da

carteira de Identidade nO 23470, expedida pelo CREA/MG, Inscnto no CPF sob o nO 283.567.996-

00, domiciliado na Estrada do Belém, Lote 43, Papucaia, Cachoeiras de Macacu, RJ; Diretor de

Engenharia - Claudio Guilherme Branco da Motta, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da

carteira de Identidade nO 03602855-3, expedida pelo DETRAN/RJ, Inscrito no CPF sob o nO

491.427.207-53, domiciliado na Lad. Ary Parreira, 421, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ; Diretor de

Operação e Manutenção - Djair Roberto Fernandes, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador

da carteira de Identidade nO 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nO

263.898.276-87, domiciliado na Rua da. Passagem, 75, apto. 502, Bloco A, Botafogo, Rio de

Janeiro RJ; Diretor de Finanças - Calo Pompeu de Souza Brasil Neto, brasileiro, Economista,

portador da carteira de identidade nO 25773-686-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob

o nO 952.940.407-78, domiciliado na Rua Assis Brasil, 143, Bloco 2, apto. 305, Copacabana, Rio

de Janeiro, RJ. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por

encerrados os trabalhos, de que eu, Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança

Corporativa, lavro esta ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada.

Pinto Ferreira JunIor
do Conselho de Administração

Leia la~~
bro do Conselho de Administração

Vânia L(/((Jj,~a
Membro do Conselho de Administração

~~~~
Membro do Conselho de Administração

, .~ ffi, 4 k.. ..c_ / /J-
\--Marco Antônio F,{rnandes da Costa

Secretário de Governança Corporativa

LuáGd.
Membro do Conselho de Administração
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PROCURAÇÃO PÚBLICA, que faz 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

S.A, na forma abaixo: 

10 TRASLADO 

$AIBAMtodos quantos este 

Público Instrumento de Procuração virem que aos 06 

(seis) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e 

dezenove), neste Cartório do 25' Oficio de Notas, 

situado nesta Cidade, na Rua São João Batista, n°  18 - 

Botafogo, do qual é Responsável Pelo Expediente, DANIEL 

DA SILVA BARROS, perante mim, FAB/0 MOREIRA MACHADO, 

Substituto, matrícula n°  94/9502, compareceu o(a) 

outorgante abaixo qualificado(a), conforme documentos 

apresentados, sendo-me dito que por este público 

instrumento o/a outorgante nomeia e constitui seus 

bastantes 	procuradores, 	adiante 	denominados 	e 

qualificados, OUTORGANTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

S.A., empresa concessionária de serviço público de 

energia elétrica, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n°  

23.274.194/0001-19, com sede no Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, n°  219 ,iii. 
RimS~oBatistme'le-Sadop-RMUJneim-N-CE12222~ 

Telefone: (21) 34334419  
15 cOP cpr :' 
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Botafogo, neste ate, representada, na forma de seu 

Es:atuto Social, por seu Diretor-Presidente: LUIZ  

CARLOS CIOCCHI,  brasileiro, casado, engenheiro 

eletrônico, portador da carteira de identidade n° 

11.321.719-5, expedida pela SSP/SP em 28.08.2012, 

inscrito no CPF/ME sob o n° 379.232.237-00, na forma do 

seu Estatuto Social, nomeia e constitui seu bastante 

procuradores OUTORGADOS (A): RENATA ROCHA JUNQUEIRA 

CALIXTO,  brasileira, casada, advogada, portadora do 

documento de identidade n' 99.902, expedido pela OAB/RJ, 

inscrita no CPF sob o n° 071.215.977-05, com endereço 

eletrônico: renatarr@furnas.com.br;  ANA FLÁVIA BELLOT 

DE ALMEIDA ARAÚJO,  brasileira, solteira, advogada, 

portadora do documento de identidade n° 147.526, 

expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n° 

	

069.568.087-06,com 	endereço 	eletrônico: 

afbellot@furnas.com.br; ANDRÉ MOREIRA DE ARAÚJO, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento 

de identidade n° 156.599, expedido pela OAB/RJ, 

inscrito no CPF sob o n' 051.636.007-88, com endereço 

eletrônico: andrema@furnas.com.br;  CARLOS EDUARDO DE 

MENEZES REIS,  brasileiro, solteiro, advogado, portador 

do documento de identidade n° 114.108, expedido pela 

OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n° 074.960.967-25, com 

endereço eletrônico: cereis@furnas.com.br; FELIPE SILVA 

DA CONCEIÇÃO,  brasileiro, casado, advogado, portador do 

documento de identidade n° 129.389, expedido pela 

OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n° 082.821.657-60, com 

endereço eletrônico: felipeSi@furnas.com.br; FILIPE 

ANDRÉ TORRES SOARES, brasileiro, divorciado, advogado, 

portador do documento de identidade n° 165.938, 

expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n° 

	

052.171.407-98, 	cem 	endereço 	eletrônico: 

fats@furnas.com.br;  GISELA MOREIRA MENDES DE OLIVEIRA, 

brasileira, solteira, advogada, portadora do documento 

Número: 48513.032943/2019-00-1 (ANEXO: 001)
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Fábio Moreira Machad 
Substituto 
marr. 94/9502 

de identidade n' 151.443, expedido pela OAB/RJ, 

inscrita no CPF sob o n° 106.141.587-29, com endereço 

eletrônico: giselamm@furnas.com.br;  JULIANA DE MATTOS  

LONGO, brasileira, solteira, advogada, portadora do 

documento de identidade n° 128.004, expedido pela 

OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n°  086.893.657-71, com 

endereço eletrônico: imlongo@furnas.com.br; MILENA 

FAGUNDES BAPTISTA FERREIRA DE CASTRO, brasileira, 

casada, advogada, portadora do documento de identidade 

n° 146.436, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o 

ria 	099.890.037-00, 	com 	endereço 	eletrônico: 

mifbf@furnas.com.br; 	NATALIA 	ALMEIDA 	OLIVEIRA, 

brasileira, solteira, advogada, portadora do documento 

de identidade n° 145.687, expedido pela OAB/RJ, 

inscrita no CPF sob o n° 026.668.027-52, com endereço 

eletrônico: nataliaa@furnas.com.br;  PATRICIA CERQUEIRA 

VIDAS..,  brasileira, solteira, advogada, portadora do 

documento de identidade n° 158.577, expedido pela 

OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n' 110.651.837-39, com 

endereço eletrônico: patvidal@furnas.com.br; 

SILVA NERY ALVES, brasileira, casada, 

portadora do documento de identidade n° 

RAQUEL DA 

advogada, 

153.092, 

expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o n°  

099.508.597-86, 	com 	endereço 	eletrônico: 

rnery@furnas.com.br;  e RACHEL ZERBINATO BISPO, 

brasileira, solteira, advogada/ portadora do documento 

de identidade n° 142.936, expedido pela OAB/RJ, 

inscrita no CPF sob o n° 098.049.837-61, com endereço 

eletrônico: rzbispo@furnas.com.br, todos com domicilio 

profissional na Rua Real Grandeza, n°  219, Botafogo, 

Rio de Janeiro/RJ, aos quais confere poderes para em 

conjunto ou isoladamente: representar a Outorgante 

perante o Poder Judiciário, no Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 

Superior do Trabalho e em qualquer órgão, Juizo, 

Rua São João Batista, n°18 Botafogo • Rio de Janeiro • RJ - CEP 22270-030 
Telefone: (21) 433-7419 

-P '73 
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1. 

nstância ou Tribunal, tanto da Justiça do Trabalho, 

quanto da Justiça Federal e Justiça Comum de qualquer 

Estado, em quaisquer processos nos quais a Outorgante 

figure como parte interessada, principalmente, Autora, 

Ré, Impetrante, Impetrada, Reclamante, Reclamada, 

Suscitante, Suscitada, Assistente ou Oponente, podendo 

acompanhá-los até a sua conclusão, requerendo tudo que 

for de direito e praticando todos os atos processuais 

de interesse da Outorgante, independente de menção 

especial, notadamente, ajuizar ações, inclusive 

rescisórias e mandados de segurança, contestar, 

recorrer, dar e receber quitação, desistir de ações e 

recursos nos casos de flagrante perda de objeto ou 

incompetência do juizo, bem como assistir e representar 

a Outorgante em quaisquer Audiências e os demais atos 

de foro em geral, implícitos na cláusula ad-judicia; 

representar e defender os interesses da Outorgante 

perante o Tribunal de Contas da União, Ministério 

Público Federal, Estadual e do Trabalho, Delegacias 

Regionais do Trabalho, INSS, INCRA, SERASA, Autarquias, 

Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, 

Fundações, Policia Militar, Delegacias de Policia Civel 

e Federal e quaisquer repartições públicas federais, 

estaduais, municipais ou do Distrito Federal, podendo, 

também, substabelecer, a um ou vários procuradores, 

sempre com reserva e com as limitações que entender 

convenientes, os poderes aqui consignados, sendo vedado 

transigir e renunciar direitos. O presente instrumento 

tem vigência pelo prazo de 02 (dois) anos a partir 

desta data. ASSIM os disse, me pediu lhe lavrasse 

nestas notas o presente instrumento de procuração, o 

que lhe fiz, li em voz alta, achou conforme, aceitou, 

outorgou e assina, com a presença e a assinatura. 

, CERTIFICO que pelo presente ato são devidas ás custas 

referentes no valor de Emolumentos R$ 88,14 - FETJ (Lei 
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25-0ii, 25'1 OFICIO DE NOTAS 
DANIEL DA SILVA BARROS qUz•CtiSeM-1 4.1; UH NEWL 	Fábio 

R$ 	17,62 	- 	FUNDPERJ 	(Lei 	4664/05) 	R$ 

eI 
Moreira 

4M :

1% 9 42)502 
Substituto 

Mo de lans 
Machado 

FUNPERJ (Lei 	111/06) 	R$ 	4,40 - Funarpen R$ 3,52 - PMCMV 
R$ 	1,04 - 	Distribuição 	R$ 	33,17 - 	, 	ISS 	R$ 	4,40. 	Eu, 
FÁBIO MOREIRA 	MACHADO, Substituto, 	matricula n° 
94/9502, lavrei, 	li, 	conferi e encerro o presente ato a 

assinatura de: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A, Diretor 

Presidente LUIZ CARLOS CIOCCHI, («ASSINADA»). 

Trasladada nesta data de 06 de agosto de 2019, na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Dou 

fé e assino. 

EM TESTEMUNH DA VERDADE 

dV7/1444,1U0 

25o0ficiodãotas do Rb Jaren 
Fábio Moreira Ma ado 

Substituto 
matr 94/9502 

Podar Judl orla TJERJ 
Conegedorla Geral da Justiça 
Solo da Fiscalização Eletninicol 

E0DA53594-PHW 
Consulto e validada do gele orn: 
hnosiNevow3 Mus.brisitenvbilcu 

Rua São João Batista, n° 18 • Botafogo • Rio de Janeiro • RJ CEP 22270-030 
Telefone: (21) 3433-7419 
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