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Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.
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Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
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Atenção: Sr. Romário de Oliveira Batista

Presidente da Comissão Especial de Licitação e Gerente da Secretaria Executiva de 

Leilões

C/C: Sr. José Juhrosa Junior

Diretor Relator

Assunto: Representação em face da decisão/comunicação da Comissão Especial de Licitação da

SEL/ANEEL - Leilão de Transmissão n° 02/2017 -  Comunicado Relevante n° 03 de

07.12.2017.

Referência: Processo n° 48500.002436/2017-85

Secretaria SEL/ANEEL
recebido min

Prezado Senhor, ° o r : ^ ^

A TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (“TAESA”), concessionária de 

serviço público de transmissão de energia elétrica, com sede na Praça XV de Novembro, n° 20, 6o andar, 

salas 601 e 602, Centro, CEP 20.010-010, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 07.859.971/0001-30 vem, de forma ISOLADA e na qualidade de empresa líder do CONSÓRCIO 

COLUMB1A. do qual participa a CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PAULISTA (“CTEEP”), pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Casa do Ator 

n° 1.155 -  9o andar, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.998.611/0001-04, perante a Comissão 

Especial de Licitação da Secretaria Executiva de Leilões da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
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ELÉTRICA (“CEL/ANEEL”), apresentar a presente REPRESENTAÇÃO em face da 

decisão/comunicação no âmbito do Leilão de Transmissão n° 002/2017, conforme manifestado por meio 

do Comunicado Relevante n° 03 de 07.12.2017, por meio das razoes abaixo expostas, na expectativa de 

ver seu pleito apreciado e atendido por esta Secretaria Executiva de Leilões.

I - DA TEMPESTIVIDADE

1.Primeiramente, cumpre ressaltar que a TAESA teve conhecimento da decisão proferida pela 

SEL/ANEEL, ao acessar o website da Agência (www.aneel.gov.br) em 07.12.2017, mesma data da 

emissão do Comunicado Relevante n° 03 de 07.12.2017. Assim, observado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis previsto no art. 109, n , da Lei n° 8.666/1993, aplicável às licitações e aos contratos da 

Administração Pública, resta plenamente demonstrada a tempestividade da presente 

REPRESENTAÇÃO.

II - DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS

2.Como é de conhecimento desta Agência Reguladora, de acordo com o Cronograma do Edital do Leilão 

n° 02/2017, o prazo para o aporte de GARANTIA DE PROPOSTA, etapa fundamental para a validação 

e conclusão das INSCRIÇÕES das empresas interessadas em participar do certame encerrou às 

16:00hs, do dia 07.12.2017.

3.Muito embora o edital assim estabelecesse, esta respeitosa Comissão, em total afronta aos comandos 

transcritos no instrumento convocatório de natureza pública, emitiu o ato administrativo 

consubstanciado do Comunicado Relevante n° 03 de 07.12.2017, por meio do qual reabriu o prazo para 

apresentação das apólices de GARANTIA DE PROPOSTA em total afronta ao princípio da legalidade, 

fundamento basilar dos procedimentos licitatórios. Apenas a título ilustrativo, permita-se trazer à 

colação o texto do comunicado ora rebatido:

“A Comissão Especial de Licitação da ANEEL comunica que o prazo para 

aporte de garantia de PROPOSTA referente ao Leilão de Transmissão n° 

02/2017-ANEEL fica estendido até as 12 horas do dia 08/12/2017. ” (Grifo 

nosso)
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4.Importante ressaltar que, em que pese o comunicado se utilize da expressão “estendido”, o que se 

verifica é que o prazo em referência já  estava encerrado, portanto, não se pode cogitar a hipótese 

de extensão de um marco já  vencido e, sim, de uma reabertura de prazo. Isso porque o aludido 

comunicado foi assinado digitalmente às 17:40:05hs, do dia 07.12.2017, conforme verificação de 

assinatura abaixo contida.

a

INFORME O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

F7FE806F0042A715 PROCURAR

O documento foi assinado por ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA em 0 7 /1 2 /2 0 1 7  1 7 :4 0 :0 5 1 ORIGINAL |

5.Dito de outro giro verbal, apesar de o comunicado dizer que “fica estendido o prazo”, na verdade, 

considerando que o prazo para a realização da entrega das apólices de garantia SE ENCERROU as 

16:00hs do dia 07/12/2017, e que o comunicado apenas foi ASSINADO às 17:40hs do dia 07/12/2017, 

o que se tem é a REABERTURA DE UM PRAZO PRECLUSIVO E PEREMPTÓRIO, o que lhe é 

vedado, pois beneficia os participantes que não cumprem o edital em detrimento daqueles que 

respeitam e cumprem as regras do certame.

ó.Vale dizer que ao se encerrar o prazo para a entrega das apólices de garantia nos termos previstos no 

editai, lei da licitação, operou-se a preclusao, ou seja, a perda da oportunidade de praticar o ato pelos 

interessados em participar do certame, por não te-lo feito oportunamente.

7.Portanto, findo o prazo previsto no edital, qual seja, dia 07/12/2017, às 16:00 hs., somente àqueles 

interessados que diligenciarem a cumprir a obrigação de entrega das garantias, tempestivamente, nos 

termos do instrumento convocatório, deve ser conferido o direito de participar do certame. NÃO HÁ 

QUE SER CONFERIDA NOVA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS GARANTIAS 

APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DO EDITAL DE MODO A PRIVILEGIAR AQUELES QUE NÃO 

SE INCUMBIRAM DE CUMPRIR A LEI.
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8.Desta maneira, encerrado o prazo para entrega das garantias, previsto no Edital, não cabe ao 

administrador reabri-lo de modo a prestigiar aqueles que não diligenciaram a cumprir a obrigação 

tempestivamente.

9.Agindo assim, estar-se-ia a prestigiar o inadimplente em detrimento ao adimplente, ou seja, 

privilegiando aquele que descumpriu a lei em desfavor do interessado diligente que se esforçou a 

atender à determinação legal.

10. A reabertura, por parte do administrador, do prazo já  encerrado, implica em prática de ato ilegal, 

afrontando o princípio da legalidade, uma vez que afasta a aplicação da norma contida no edital, lei 

maior do procedimento licitatório, sem o devido fundamento legal.

11. Ora, se ao administrador for permitida a reabertura do prazo para apresentação das garantias, mesmo 

após o seu encerramento, há que se perguntar se também lhe será autorizada a mesma reabertura de 

prazo no caso das propostas apresentadas pelos participantes da licitação.

12. Pode, então, após encerrado o prazo de apresentação de todas as propostas dos proponentes, o 

administrador emitir um comunicado autorizando a REABERTURA do prazo para a apresentação das 

propostas? A resposta, por óbvio, é a não autorização de tamanha ilegalidade.

13. Nesta linha, cabe dizer que o agente da SEL/ANEEL, somente pode praticar o ato administrativo 

previsto ou permitido por lei. Destarte, em razão do edital não prever a possibilidade de reabertura do 

prazo, por meio da emissão de um simples comunicado relevante, instrumento que possui a finalidade 

apenas de informar, esclarecer e/ou nivelar informações, não poderá, portanto, alterar regras do 

certame, incorrendo, por conseqüência, a violação ao princípio da legalidade. Salienta-se que a 

Legalidade é o princípio da subordinação à lei, pois o Administrador só atua se houver permissivo legal 

ou previsão no edital.
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14. O ato de reabertura de um prazo já  encerrado, sem qualquer previsão legal, praticado pelo 

administrador, além de violar o princípio da legalidade, afronta, também, o princípio da isonomia, 

pois, confere direitos e privilégios distintos aos participantes do certame, prestigiando aqueles que não 

envidaram os esforços necessários ao cumprimento da lei.

15. Ora, assim sendo, a decisão ora contestada confere tratamento diferenciado aos participantes, na 

medida em que alguns interessados cumpriram fielmente as regras do edital do certame, enquanto 

outros DEIXAM DE CUMPRIR O EDITAL e aoós o transcurso do prazo peremptório e preclusivo. 

são beneficiados pela reabertura, sem qualquer amparo lesai, reabrindo um PRAZO JÁ ENCERRADO. 

Ressalta-se. novamente, o correto termo a ser utilizado para este tipo de acão. qual seia, reabertura e 

não extensão de prazo. Tal fato viola as disposições expressamente estabelecidas e aceitas oor todos os 

participantes do leilão.

16. Ao participar do processo de INSCRIÇÃO do Leilão de Transmissão n° 002/2017, não apenas estava 

assegurado à TAESA e ao CONSORCIO COLUMBIA o tratamento isonômico quanto aos demais 

participantes do certame, como eram conhecidas as regras previstas no edital, vinculando a empresa, o 

consórcio e todos os demais participantes às disposições e condições inicialmente estabelecidas no 

instrumento convocatório.

17. Ademais, vale destacar que o ato, ora impugnado, ao reabrir o prazo para apresentação das garantias, 

lembre-se, após o implemento do seu termo final, viola, também, o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, uma vez que altera as regras para a participação do certame, afetando a 

segurança e a estabilidade jurídica daqueles que possuem interesse em participar do procedimento 

licitatório.

18. Vale dizer que tal princípio estabelece que o edital é a “lei” da licitação, pois prevê todas as normas que 

devem ser cumpridas pelos licitantes e pela Administração Pública, vinculando ambas as partes. Ou 

seja, resta demonstrada a patente ilegalidade praticada pelo administrador que afeta os interesses 

daqueles participantes do certame.

19. Por todo exposto, é notória a violação perpetrada por meio do Comunicado Relevante n° 03 de

07.12.2017, aos princípios da vinculação ao instrumento licitatório, da isonomia e da legalidade. Assim, 

a  comissão deve retirar do mundo jurídico o comunicado relevante 03, assinado às 17:40hs do dia
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07/12/2017, que, sem qualquer amparo legal, REABRIU uma ETAPA do procedimento licitatório 

que já  havia terminado, bem como declarar a nulidade de todos os atos que estiverem ampardos neste 

comunicado sem base jurídica e legal.

20. Ad argumentandum, além dos fundamentos expostos acima, o Comunicado Relevante n° 03 de 

07.12.2017 vai de encontro ao princípio da motivação, tendo em vista que deixou de expor os motivos 

que fundamentaram a reabertura do prazo de apresentação da garantia de proposta.

21. Lembre-se que a MOTIVAÇÃO do ato administrativo DEVE OBRIGATORIAMENTE SER 

ANTERIOR à sua edição. Aqui, no presente caso, não houve qualquer motivação ANTERIOR para o 

ato administrativo impugnado (C.R. 03, das 17:40hs do dia 07/12/2017), nao havendo que se falar em 

fundamentação “futura” de um ato administrativo.

22. Dessa forma, pode se concluir que, nas hipóteses como a do presente caso, a motivação É PRÉVIA E 

OBRIGATÓRIA, ou seja, a Autoridade Administrativa é obrigada a expor os fatos e fundamentos 

jurídicos que embasaram sua decisão, pois ao se REABRIR (e não em “prorrogar” ou “estender”) um 

prazo já  encerrado e atendido por certos interessados no certame, concede-se uma nova oportunidade 

de participação aos eliminados (aqueles que não cumpriram as regras do edital), penalizando os 

interessados que atenderam os normativos tempestivamente.

23. Dúvidas não restam que a situação aqui tratada é de flagrante ilegalidade do ato administrativo, situação 

que atrai o reconhecimento da sua nulidade ABSOLUTA. Vale dizer, que nulidade esta que não é 

passível de convalidação, devendo ser reconhecida, inclusive, DE OFÍCIO e com efeitos ex tunc.

24. Deste modo, verificada a presença das ilegalidades apontadas, que geraram vícios insanáveis no ato 

administrativo, não há outra hipótese a ser cogitada a não ser a sua declaração de NULIDADE, com 

aplicação de efeitos ex time, ou seja, retroativos à data de publicação do ato. Se o ato administrativo de 

“reabertura” de um prazo findo É NULO (ilegal), retira-se este ato do mundo jurídico com todas as suas 

demais conseqüências.
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m - D O S  PEDIDOS

25. Diante das razões de fato e de direito apresentadas ao longo da presente REPRESENTAÇÃO, 

respeitosamente, requer a TAESA que, no mérito, seja dado integral provimento à REPRESENTAÇÃO

ato administrativo consubstanciado no Comunicado Relevante n° 03, proferido em 07.12.2017, pela 

Comissão Especial de Licitação da Secretaria Executiva de Leilões da AGENCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA (que “reabriu” um prazo peremptório e preclusivo FINDO) e, como 

conseqüência, sejam também retirados do mundo jurídico todos os demais atos que foram praticados 

com base no C.R. 03 ou seja, sejam consideradas não entregues todas as apólices apresentadas e/ou 

substituídas pelas interessadas pelo certame após às 16:00hs do dia 07.12.2017. Resultante deste 

procedimento, estes proponentes, por não atenderem as regras do Edital do Leilão n° 02/2017, estão 

impedidos de participar das etapas subsquentes do certame.

26. Sendo o que cumpria para o momento, a TAESA se coloca à disposição para prestar eventuais 

esclarecimentos que se fizerem necessários, na expectativa de que esta Secretaria dê provimento à

para, respeitando-se as regras previstas no Edital do Leilão n° 002/2017, seja reconhecida a nulidade do

presente REPRESENTAÇÃO.

Atenciosamente,

GLIENDER PEREIRA DE MENDONÇAGLIENDER PEREIRA DE MENDONÇA 

PROCURADOR

Gerente Regulatório e Institucional
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA 
ELÉTRICA S A , NA FORMA ABAIXO:.-.-.-.-.-.-.-.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que 
aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e  dezesseis, nesta 

Cidade e  Estado do Rio de Janeiro, na sede deste Cartório do 18° Ofício de 
Notas, situado na Avenida Presidente Vargas, n°. 435, 12° andar - Centro, e 

perante mim, FERNANDO RENAN DE QUEIRÓS, Substituto do Tabelião, 
compareceu como Outorgante TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA 
ELÉTRICA S.A., sociedade constituída e  existente de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, com sede na Praça XV de Novembro n°. 20, 6o 

andar, salas 601 e  602, Centro, nesta Cidade, neste Estado, Inscrita no CNPJ 
sob o n°. 07.859.971/0001-30; neste ato representada, na forma de seu Estatuto 

Social, por seu Presidente JOSÉ ALOISE RAGONE FILHO, brasileiro, casado, 

engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n° M. 1.398.107 
expedida peia SSP/MG, e  registrado no CPF/MF sob o n° 505.172.876-68, e  por 
seu Diretor Técnico MARCO ANTONIO RESENDE FARIA, brasileiro, casado, 

engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob o n° 140443601-4 emitido em 
24/04/2013, e  no CPF/MF sob o n° 326.820.696-49, ambos com escritório na 
Praça XV de Novembro n°. 20, 6o andar, salas 601 e  602; identificados e 
reconhecidos, conforme documentos apresentados, cujas cópias autenticadas 

ficam arquivadas nestas Notas, do que dou fé, bem como de que da presente 
enviarei nota ao competente Distribuidor no prazo da Lei. E pela Outorgante, por 

seus representantes, me foi dito que por este público instrumento, nomeia e  
constituí séus legítimos procuradores: JOSÉ ALOISE RAGONE FILHO, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n° 

M. 1.398.107 expedida pela SSP/MG, e  registrado no CPF/MF sob o n° 
505.172.876-68; JOAO PROCÓPIO CAMPOS LOURES VALE, brasileiro, 

divorciado, engenheiro eletricista, portador de carteira de identidade n.° 
M1322168, expedida pela SSP, e inscrito no CPF sob o n.° 328.909.826-53; 
MARCO ANTONIO RESENDE FARIA brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 

inscrito no CREA sob o r\° 140443601-4 emitido em 24/04/2013, e  no CPF/MF 
sob o n° 326.820.696-49; LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ, brasileiro, 

Advogado, divorciado, OAB/MG n°. 64572 expedida em 02/04/2010, inscrito no 
CPF sob o n°. 767.187.276-87; ARNALDO DE MESQUITA BITTENCOURT
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NETO, brasileiro, casado, advogado portador do RG n° 00169435907 expedida 
pelo IFP/RJ em 17/08/1995, e  inscrito no CPF/MF sob o n° 082.175.427-08; 
PEDRO SERRÃO WANDERLEY, brasileiro, advogado, solteiro, OAB/RJ n°. 

180.953 expedida em 03/03/2014, inscrito no CPF sob o n°. 109.602.937-52; 
GLIENDER PEREIRA DE MENDONÇA, brasileiro, solteiro, analista de relações 

institucionais e  regulatórias, portador do RG n° M-8.033.992 e  do CPF/MF n° 
007.171.436-78; PAULO JOSÉ LOPES NORMANDE GALVÃO. brasileiro, 

solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
n°£>10.754.183-1 expedida pe/o DETRAN/RJ em 13/02/2001 e  inscrito no CPF 
sob o n° 057.163.317-00; EDWALDO OLIVEIRA LIPPE. brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 149.882 em 19/08/1997 e  no CPF Sob o 
n°067.815.408-23; GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, solteiro, engenheiro, 

portador da CNH n°02419091034 emitida pelo DETRAN em 03/07/2012, e 
inscritci no CPF sob o n°104.684.287-04; e FABIO ANTUNES FERNANDES. 

brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n° 076664887 

IFP/RJ e do CPF/MF n° 934.908.017-68, todos com escritório situado na Praça 
XV de Novembro, n°. 20 salas 601 e  602, Centro, Rio de Janeiro - RJ; aos quais 
outorga poderes para, CONJUNTA OU ISOLADAMENTE. INDEPENDENTE DA 
ORDEM DE NOMEAÇÃO, representá-la em todas a s  fases dos Leilões 

promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“Leilões da ANEEL") nos 

anos de 2016 e  2017, podendo, nesta qualidade, em especial, mas sem 
limitação: a) Representar a  Outorgante em todas as fases do processo dos 

Leilões da ANEEL e  de outorga de concessão do serviço público de transmissão, 
inclusive para fazer ofertas e  assinar qualquer documento necessário à  
conclusão do mesmo; b) Apresentar, em nome e  no interesse da Outorgante, 
todos os documentos relativos aos Leilões da ANEEL em que estiver 
participando, efetuar consultas, pedir esclarecimentos, prestar declarações 
juramentadas, formalizar e/ou assinar qualquer documento público ou privado 

que possa ser exigido nos Editais dos Leilões da ANEEL ("Editais”), incluindo 
mas não se  limitando aos respectivos Manuais de Instrução, e  prestar todas as 

declarações e efetuar os procedimentos que se  tomarem necessários diante de 
autoridades, Administração Pública e  sociedades da República Federativa do 
Brasil, especialmente, mas sem limitação, a  ANEEL; c) Assistir aos atos de 

abertura das ofertas, tomar conhecimento ou requerer vistas de qualquer 
procedimento, receber notificações, extrair documentos, encaminhar ações 
legais e  interpor recursos ou impugnações, administrativas ou judiciais; d) 
Receber citações e intimações judiciais ou extrajudiciais, com a  possibilidade de 
responder administrativa ou judicialmente; e) Aceitar a jurisdição dos tribunais da

Número: 48577.002180/2017-00

Data de recebimento: 14/12/2017



Número: 48577.002180/2017-00

Data de recebimento: 14/12/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1 8 °  OFÍCIO D E  NOTAS
IUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Tabeiiãoü

ESTADO  D O  RIO DE JANEIRO VERA MARIA CAMUYRANO TEIXEIRA - Substiíuta
i j | | p 5 E 5 ^  An Presidante Vaigas. « 5  - i r  sn ía r  • flío de Janefro • Tel; (21) 2507-6151

RIO  DE IANEIRO S ^ ^ R S A IS :fa ( ia s f tró fc g .700• Btam 8■ Ic ja 212B C 0 p F ■ R m a r ia T f t^ -T d ■ p i p í t r t J T t t/«Kcirvw Es{f8rfa rf(J Ga)eag 23J5 . Lo{a q (Jha tío Goveraaíflf . Te| . (21 m táfa

cidada de Brasília {Distrito Federal) em relação a  toda e qualquer controvérsia 
que possa surgir a  respeito da interpretação e  aplicação dos Editais; f) Constituir 

advogados para a  representação dos interesses da Outorgante em juízo ou fora 

dele, caso necessário, especialmente em relação a questões surgidas no 
contexto Leitões da ANEEL; g) Contratar, em nome da Outorgante, garantias de 

proposta e  contrato e garantia de fiel cumprimento em conexão com os Leilões 
da ANEEL; h )  Contratar, em nome da Outorgante, corretora para representá-la 

perante a BM&FBOVESPA -  Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
BOVESPA e  a  CBLC -  Cêmara Brasileira üe Liquidação e  Custódia; i) Celebrar, 

em nome da Outorgante, todos os instrumentos necessários à constituição de 
consórcios para participação nos leilões da ANEEL, desde que a  participação em 
consórcio seja previamente aprovada pelos órgãos societários da Outorgante; (j)  

cetebrar, desde que previamente aprovado petos órgãos societários da 
Outorgante, pré-contratos com fornecedores de bens e  serviços cujos preços 
tenham sido considerados na proposta a  ser ofertada nos Leilões da ANEEL; k) 

Enfim, assumir obrigações e  praticar em nome da Outorgante todos e  quaisquer 
atos exigidos no contexto dos Leilões da ANEEL, até a  sua definitiva conclusão, 

estando os procuradores, anda, autorizados a  praticar todo e  qualquer ato que 

seja necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato. Declara a 
Outorgante, por seus representantes legais, estar ciente não só da 
responsabilidade civil e  criminal decorrente da inveraddade das informações 

prestadas nesta procuração, como também das sanções civis e  penais a  que se 
sujeita, caso este instrumento de mandato exorbite os limites de poder que a ela 
é  permitido delegar. Certifico que pelo presente ato são devidas às custas da 
Tabela VII da E. Corregedoria de Justiça deste Estado, no valor de R$ 409,94 
sendo R$ 265,35, emolumentos (01 Ato), mais R$ 36,39 referente à  Guias de 
Comunicação; mais R$ 9,44, referente a  arquivamento e  desarquivamento; mais 
R$ 13,28 referente á Lei 489/81 e  R$0,26 referente à Lei 0590/82 -  (3.761/02), 
mais R$ 50,88 referente à  Lei 3.217/99, mais o valor de R$ 12,72 referente ao 
Fundperj, mais R$ 12,72 referente ao Fundei}, R$ 10,17 referente ao Funarpen; 

mais R$ 4,46 referente ao PMCMV, e  ainda o valor de R$ 32,84 referente à 
distribuição de 09 nomes. Assim o disse do que dou fé, e  me pediu lhe lavrasse 
a  presente que lhe li em voz alta, aceita e  assina, declarando dispensar o 
comparedmento de testemunhas, nos termos do Artigo 391, da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu, 

(Ass.), FERNANDO RENAN DE QUEIRÓS, Substituto do Tabelião, lavrei, li e 
encerro o presente ato, colhendo a s  assinaturas. Outorgante: TRANSMISSORA 
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., por seu Presidente JOSÉ ALOISE

M J
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RAGONE FILHO, e  por seu Diretor Técnico MARCO 
FARIA. “TRASLADADA NA MESMA DATA”. E eu,

Vieira Teixeira, Tabelião, Matrícula n°. 06/2 do IPERJ, subscrevi U-assino

,/£> 0!/ ?;

IO RESENDE
- Luis Vitoriano

lÔ^OFÍCiO DÉj NOTAS
/em aS íoR eiian  de Queirós

Substituto
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