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A ANEEL e o Seguro Garantia
de Leilões – Desafios e
Oportunidades

Como beneficiárias de garantias financeiras, a ANEEL e a CCEE não
têm interesse em receber qualquer indenização ou pagamento de
valores segurados a título de garantia de participação em leilões de
geração ou transmissão de energia ou de fiel cumprimento de
obrigações contraídas nas respectivas outorgas, preferindo e
augurando que os seus tomadores cumpram com os deveres
assumidos perante o Poder Concedente de contratar e entregar os
empreendimentos licitados, nos prazos estabelecidos, para
atendimento às necessidades do país, desconsiderados eventuais
atrasos a que não tenham dado causa.
Mais do que isso, muito nos alegra a liberação de valores de
garantias contratuais, progressivamente maiores, à medida que são
alcançados certos marcos dos cronogramas de implantação dos
empreendimentos, especialmente o de início de sua operação
comercial.

Breve Contextualização
sobre
Características do Sistema Elétrico, Estruturação da
ANEEL e Objetivos Específicos de seu Planejamento
Estratégico

Características do Setor Elétrico
Planejamento e Risco no Suprimento de Energia
Característica da energia elétrica:
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Fonte: EPE - Plano Decenal de Expansão de
Energia 2016.

Carga de Energia

produção e consumo ao mesmo tempo.

Carga de energia: consumo + perdas, utilizado para dimensionar
a necessidade de oferta de energia.

Consequências de atraso na
expansão da oferta?

•
•
•
•

Risco de falta de energia elétrica (racionamento);
Substituição de geração limpa por fóssil;
Deterioração do volume dos reservatórios;
Deterioração da confiabilidade do sistema (blackout).

Oferta baseada em LASTRO FÍSICO:
necessidade de comprovação de lastro da oferta
para evitar que o crescimento da carga seja
atendido por “usinas de papel”.

Características do Setor Elétrico
Preço da Energia Elétrica (PLD)
Fatores estruturais:

Fatores estruturais:

• Crescimento
econômico do país

• Oferta contratada
Consumo

Oferta
Fatores conjunturais:

Fatores conjunturais:
• Temperatura;
• Safras;
• Produtos sazonais.

•
•
•
•

Volume dos reservatórios;
Previsão de vazões e ventos;
Máquinas em manutenção;
Biomassa disponível para
geração.

Consequências de atrasos nas obras de
Expansão do Sistema Elétrico
DIMENSÃO

PREJUÍZOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO
•
•

Energético

•

•
•
•

Risco da
Atividade

•

Despacho de um número maior de usinas com CMO mais
elevados, com consequentes pressões na formação do PLD.
Comprometimento maior dos níveis dos reservatórios nos anos
de condições hidrológicas desfavoráveis.
Aumento do custo da energia paga pelos consumidores, no
caso de Usinas Aptas que não podem ter a sua energia
escoada por atrasos nas linhas de transmissão.
Menor confiabilidade do sistema.
Impacto no planejamento da operação.
Piora da percepção de risco do segmento de distribuição em
razão da exposição ao MCP.
Piora da avaliação de risco que é realizada pelos
financiadores e seguradoras para os novos empreendimentos,
com o consequente aumento do custo do serviço da dívida e
de constituição de garantias.

O Sistema Interligado Nacional ‒ SIN
GERAÇÃO:
•

Capacidade Instalada: 160.000 MW

•

Acréscimo no período 1999 a 2018: 94.700 MW (2,5 vezes,
correspondente a 4,5% ao ano)

•

40 Leilões de Novos Empreendimentos no ACR (desde 2005)

TRANSMISSÃO:
•

Extensão de LTs: 135.000 km (>3 vezes a circunferência da Terra)

•

Capacidade de Transformação: 333.000 MVA

•

Acréscimo no período 1999 a 2018: - 75.000 km e 170.000 MVA

•

Concessões Contratadas: 299 (167 em implantação)

•

47 Leilões de Transmissão (desde 1999)

Projeção do SIN na Europa

Estrutura por Processos Organizacionais:
Unidades envolvidas na definição e/ou gestão de garantias de leilões





Dois níveis hierárquicos
6 Macroprocessos
23 unidades organizacionais

Os Leilões de Concessões e
de Compra de Energia na ANEEL
Elaboração das Minutas de Editais
e Contratos/Outorgas

Coordenação e Execução dos
Procedimentos Licitatórios

SEL
Execução de Garantias de
Proposta

Aplicação de Penalidades durante
a fase de licitação

Capítulos/Cláusulas sobre:
•

Garantias Financeiras (Bid
Bond e Performance Bond)

•

Hipóteses e Condições de
Execução

•

Penalidades

A Gestão de Outorgas na ANEEL
SCG

G+T
SCT

T+D

Planejamento Estratégico – 2018/2021
5. Aprimorar os processos de leilão e de gestão das outorgas com
foco no cumprimento dos contratos
Aprimorar os processos de leilões, tornando-os mais competitivos, eficientes, ágeis, simples e com matriz
de risco bem definida, bem como os de gestão das outorgas, de modo a assegurar o cumprimento dos
prazos pactuados, com pleno atendimento das obrigações de performance operacional e de sustentabilidade
social, ambiental e econômico-financeira, em paralelo às ações de fiscalização preventivas, contribuindo para
o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro com o aumento da atratividade do ambiente de negócios.
Iniciativas:
• Sistematizar apuração do IASO-G a partir de interface web e base de dados expandida.
• Revisar o procedimento de fiscalização da entrega de informações de empreendimentos de geração em
implantação.
• Elaborar proposta de desburocratização dos atos e/ou procedimentos de emissão, gestão e fiscalização de
outorgas no setor elétrico.
• Elaborar modelos para os Editais de leilão de Transmissão, modelos para os Editais de Geração (SIN) e
Modelo para minuta de CCEAR.
• Desenvolver inteligência analítica para a avaliação de todos os empreendimentos de transmissão em
implantação (concessões e autorizações de reforços).
• Aprimorar o processo de acompanhamento e fiscalização do recebimento de informações de
empreendimentos de transmissão em implantação.

Planejamento Estratégico – 2014/2017
OE: 12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e de gestão das outorgas
IE - 12.1.2 Adotar melhores práticas para licitação, nos Editais de Leilão de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica, dotando a relação contratual de maior estabilidade e garantia do suprimento da energia no prazo
estabelecido. (Coord. SEL)
Verificar, avaliar e propor melhores práticas passíveis de serem implementadas nos Editais de Geração e Transmissão
de Energia Elétrica, de forma que a relação contratual entre o Poder Concedente e o agente seja dotada de maior
estabilidade e garantia de implantação do empreendimento e entrega do produto na data contratual.

IE - 12.1.3 Articular com envolvidos nos processos licitatórios de geração para redução de prazos. (Coord. SEL)
Promover em articulação com outras unidades organizacionais da ANEEL, bem como junto a órgãos e entidades
externas que estejam envolvidos no leilão, a racionalização de todo o processo licitatório com vistas a redução de
seus prazos de realização e de emissão de ato de outorga.

IE - 12.1.4 Elaborar modelos para os Editais de Leilão de Transmissão, modelos para os Editais de Geração (SIN)
e Modelo para minuta de CCEAR. (Coord. SEL)
[...] para fins de uniformização entre os leilões realizados [...] racionalização do procedimento licitatório,
diminuindo o prazo entre a determinação de realização do leilão e a emissão das correspondentes outorgas e
isonomia na contratação e obrigações decorrentes.

Papel das Garantias Financeiras nos
Leilões e Dificuldades na Execução
da Modalidade Seguro-Garantia:
Estudos, Alternativas de Solução e Primeiros
Resultados

Iniciativas e Processos em Desenvolvimento sobre
Execução de Garantias e Aplicação de Penalidades
3

Visão do Problema:
Inadequação do Produto SeguroGarantia oferecido pelo Mercado:
“seguro de dano” sujeito à
comprovação de prejuízo efetivo.

Estudos da SEL (Andréa)
sobre Conceito, Finalidade e
Execução de Garantias na
Modalidade Seguro-Garantia

Visão do Problema:
Falta de Procedimentos e necessidade de
Metodologia de Cálculo de Prejuízos

5

4

GT informal (SCG) Capítulos
Procedimentos de Penalidades
de Execução de e Execução
de Garantias
Garantias

1
Auditoria AIN sobre Gestão
de Outorgas e BIG
(inconformidades e
deficiências na execução
de Garantias Financeiras

GT Portaria
4.115/16
Modelos de
Editais (SEL)

Necessidade de busca de melhor
entendimento desse instrumento e de
negociações com o segmento, visando
ajustar produto que atenda às
características e necessidades do setor
elétrico e da expansão de seu sistema.

2
6
Discussões
sobre aplicação
de penalidades
editalícias e
fronteiras do PGO

Propostas de
Revisão Geral
da REN 63/04

Garantias Financeiras (Bid Bond e Performance Bond)
nos Leilões de Geração e Transmissão – Período 2012/2017
Valores (R$) e Índices de Execução (%) atualizados para 01/05/2018
Execução
Modalidade

Quantidade

Valor Original

80,11%

Prêmio
93,65%

1,16%

3,07%

0%

115

0

303.896.488,80

3

2

280

398.995.160,68

13

13

563

1.553.311.696,39

8

4.666

20.469.444.784,42

Seguro Garantia

3.738

18.207.481.896,74

Título Público

86

Caução em Dinheiro
Fiança Bancária
Total

Concluída com
execução

Iniciada

211.610.312,41

211.610.312.41

139

2,98%

6

*

15,10%

21

(*) 4 processos arquivados em face do pagamento de prêmio no MDER

Garantias Financeiras nos Leilões de Transmissão em 2018

• Leilão 02/2018 (28/06/2018): Bid Bond [R$ 650 mi, dos quais R$ 634 mi (97,5%) em Seguro-Garantia e Prêmio de R$1,1 mi]
(Investimento – R$ 6 bi)

Performance Bond (R$ 300 mi, dos quais estima-se R$ 282 mi em Seguro-Garantia)

• Leilão 04/2018 (20/12/2018): Bid Bond (até R$ 1,65 bi, estimando-se R$ 1,6 bi em Seguro-Garantia)

(Investimento – até R$ 15 bi) Performance Bond (até R$ 750 mi, dos quais estima-se R$ 705 mi em Seguro-Garantia)

Êxito das Negociações com FENSEG/FENABER:
Clausulado aprovado pela SUSEP para Garantia de
Proposta/Licitante (Bid Bond)
Seguro Garantia do Licitante – ANEEL
Condições Especiais da Apólice
“1. Objeto
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, independente da comprovação de prejuízo,
até o valor da garantia fixado na apólice, do valor correspondente à multa aplicada em
decorrência da não assinatura do contrato principal pelo tomador vencedor da licitação, dentro
do prazo estabelecido no edital, bem como da multa aplicada em decorrência de qualquer outro
inadimplemento que importe na execução da garantia, durante a fase de licitação, conforme
previsto no edital.
[...]
3.2 Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 3.1.1
e, após comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice,
conforme o regramento contido no edital, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora
efetuar o pagamento, no prazo de 30 dias, nos termos do item 8.2.1 das Condições Gerais.”

Disposições dos Editais/Outorgas sobre Penalidades e
Execução de Garantias ‒ Enforce Regulation*
Art.86,§2º,da Lei 8.666/93
Clausulado aprovado pela SUSEP

Sanções da Lei
8.666/93(art.87)
Multa de até 10%
do Investimento

Processo
Específico SEL
(Ampla Defesa)
Expectativa
de sinistro

Não
paga

Multa de 1%
do Investimento

Desconto da Garantia de
Proposta: Reclam. Sinistro
SEL (1% do Invest.)

RESOLVIDO
Processo
especifico

Execução da
Garantia de Proposta
(1% do Investimento)

Não assinatura do contrato
de concessão ou desistência
da outorga de autorização

Paga

Arquivamento

Não assinatura do contrato de
concessão ou desistência da
outorga de autorização

Parecer
SUSEP/DICON/CGCOM/COSET 7/2018

Penalidades da
REN 63/04

Multa de até 5%
do Investimento

Multa de até 2%
do Faturamento

HIPÓTESES E CRITÉRIOS
(EM DISCUSSÃO
INTERNA)

Sanções
Civis e
Penais

Perdas e
Danos

Aplicação
após
Operação
Comercial

(*) Os editais/outorgas estabelecem também Incentive Regulation, tais como liberação
parcial de garantias e antecipação do recebimento de RAP e da livre comercialização no ACL.

PROBLEMA: Apólice
de Seguro-Garantia

Processo
especifico

Execução da Garantia
de Fiel Cumprimento
(até 5% do Investimento)
Atraso Obras Civis: 2% Inv.
Atraso Obras Eletrom: 3,5% Inv.
Atraso Op. Com: 5% Inv.
(Art. 4º, I, da Portaria
MME 514/2011)

Dificuldades e Obstáculos na Execução
de Garantia Contratual na Modalidade Seguro-Garantia ...

... mas esse quadro está melhorando!

Procedimento de Execução de Garantia Contratual
na Modalidade Seguro-Garantia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processo específico para caracterização da inadimplência na fase de implantação do empreendimento;
Intimação pessoal do outorgado e comunicação à Seguradora quanto à Expectativa de Sinistro;
Contraditório e ampla defesa do agente em face dos fatos apontados;
Pedidos de excludente de responsabilidade e/ou de alteração do cronograma de implantação, por parte do agente;
Relatório circunstanciado de caracterização da inadimplência, enquadramento contratual, indicação da hipótese
de execução da garantia e do valor (pré-estabelecido na outorga e na apólice) a ser pago ou indenizado;
Notificação pessoal ao agente da decisão do Órgão Gestor da Garantia de Fiel Cumprimento (SCG ou SCT);
Recurso Administrativo à Diretoria da ANEEL;
Julgamento do Recurso e publicação da decisão final no DOU (trânsito em julgado administrativo);
Notificação pessoal da SAF ao agente para pagamento do valor correspondente à indenização;
Comunicação da Reclamação de Sinistro à Seguradora, em caso de não pagamento pelo outorgado;
Decisão Judicial obtida pelo agente ou pela Seguradora que suspende a execução do Seguro-Garantia ou determina
a abertura de processo específico para apurar e quantificar os prejuízos e danos causados ao poder público.

“Kit Judicial” disponível: modelos de Petição Inicial com indicações de doutrina e jurisprudência no sentido de que:
(i) como diz o nome, o Seguro-Garantia visa evitar que a parte inadimplente no contrato cause prejuízo à
contratada; (ii) ele tem nítida feição indenizatória dos prejuízos e danos causados ao poder público; (iii) a apólice
de Seguro-Garantia não é título executivo extra-judicial; (iv) perdas e danos não são passíveis de serem executadas
sem antes fixados o an e o quantum debeatur, pois configuraria “enriquecimento sem causa” da Administração.

Fundamentos de Reiteradas Decisões
da Diretoria da ANEEL sobre execução de Seguro-Garantia
“24. Com base em deliberações em casos similares, destaca-se que já está pacificado nesta Agência o entendimento de
que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação dos prejuízos incorridos pela
Administração Pública. O prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso ou da ausência de entrega do
objeto contratado; a defesa do contrário significaria afirmar que a Administração realizou licitação
desnecessária ou fixou a esmo o prazo para a entrega das obras; a exigência de comprovação do prejuízo
burocratizaria o processo, desvirtuando a essência e a finalidade da garantia - viabilizar execução célere e eficaz, de
maneira a conferir segurança aos negócios jurídicos - e a Lei 8.666, de 1993, e o Edital não exigem a demonstração do
prejuízo como antecedente da execução da garantia de fiel cumprimento”. (Voto referente ao Processo
48500.003889/2012-14, proferido pelo Diretor Pepitone ‒ RPO realizada em 24/11/2015)
“33. Quanto à apuração do suposto prejuízo, para que a garantia possa ser executada, ressalta-se, com base em
deliberações de casos similares, que já está pacificado nesta Agência o entendimento de que não é necessário que a
execução da garantia seja precedida de comprovação dos prejuízos incorridos pela Administração Pública”. (Voto
referente ao Processo 48500.006039/2014-30, proferido pelo Diretor Pepitone ‒ RPO realizada em 07/06/2016)
“25. Quanto à solicitação da recorrente de não acionamento imediato da garantia, bem como apuração do suposto
prejuízo, para que a garantia possa ser executada, ressalta-se que a Procuradoria não identificou óbices quanto ao
primeiro e, relativamente, ao segundo, com base em deliberações de casos similares, que já está pacificado nesta
Agência o entendimento de que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação dos
prejuízos incorridos pela Administração Pública”. (Voto referente ao Processo 48500.001091/2016-61, proferido
pelo Diretor Reive ‒ RPO realizada em 30/05/2017)

Garantia de Execução Contratual exigida pelo Poder Concedente
Período de Cobertura e Objetivo
Contratação
da Outorga

Garantia de Fiel Cumprimento
(Performance Bond):

Não se exige garantia financeira

Término
da Outorga

5% do valor do investimento*

Implantação do Empreendimento
3 a 5 anos

Operação Comercial
27 a 32 anos

Vigência da outorga: 35 anos (Geração) ou 30 anos (Transmissão)
Objetivo da Garantia de Fiel Cumprimento:
 Nota Técnica 14/2007-SGH/SFF/ANEEL: “A Garantia objetiva fazer com que o licitante sinta-se desestimulado a
abandonar o empreendimento para o qual se sagrou vencedor no processo concorrencial. Assim, tal seguro busca
garantir o fiel cumprimento da obra, fazendo com que, na eventual ocorrência de sinistralidade, quando da
constatação de inadimplência, seja garantido ao segurado o pagamento dos valores estipulados na apólice”.
 Parecer 00395/2016/PFANEEL/PGF/AGU: “A garantia [...] tem o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações
contraídas e de minimizar os riscos assumidos pela Administração ao firmar um contrato de concessão ou quando da
emissão de uma outorga [...]
A garantia [...] não assegura apenas o cumprimento do objeto principal da outorga, mas também representa uma
segurança à Administração para os casos de inadimplemento culposo por parte da contratada de qualquer obrigação [...]
assumida ou de cometimento de infrações relacionadas à outorga”.

Garantias Financeiras e Instrumentos de
“Enforce Regulation” Previstos nos Editais de Leilões e nas Outorgas
Garantia de
Proposta

Garantia de Fiel Cumprimento
(Performance Bond):

Término
da Outorga

5% do valor do investimento*

Outorga

Leilão

Não se exige garantia
financeira

Implantação do Empreendimento

Operação Comercial

3 a 5 anos

27 a 32 anos

Vigência da outorga: 35 anos (Geração) ou 30 anos (Transmissão)
Enforce Regulation:
EXECUÇÃO DO
BID BOND

EXECUÇÃO DA
PERFORMANCE BOND

Sanções da
Lei
8.666/93
(art. 87)

Sanções
da Lei
8.666/93
(art. 87)

+

+

Penalidades
da REN
63/04

Sanções
Civis e
Penais

Perdas e
Danos

Sanções
da Lei
8.666/93
(art. 87)

Penalidades
da REN
63/04

Sanções
Civis e
Penais

Perdas e
Danos

Objeto dos Leilões de Expansão da Geração
e Transmissão (perspectiva do Poder Concedente)
 As concessões de novos empreendimentos do setor elétrico enquadram-se no art. 2º da Lei 8.987/95, ou seja, são
concessões de serviço público ou de uso de bem público precedidas da execução de obra pública ou de interesse
público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, de forma que o investimento da concessionária seja
remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.
•

Os contratos de concessão e as outorgas de autorização resultantes dos leilões de expansão de G e T dispõem que:
a) na construção das obras, o concessionário/autorizado deverá obedecer o cronograma físico apresentado à ANEEL;
b) manter-se-á, durante todo o período de construção da obra garantia de performance no valor de 5% do investimento.

 O Novo Modelo Institucional do Setor Elétrico (Lei 10.848/2004) ‒ que tem por princípios garantir a segurança energética e
promover a modicidade tarifária ‒, optou pela separação de energia nova e energia existente, mediante leilões específicos.
 No leilão de energia nova, o vendedor/gerador se obriga a implantar e explorar determinada usina ‒ lastro físico de geração
‒, nos termos de um contrato de concessão ou outorga de autorização, estando a energia por ele comercializada no certame
vinculada ao referido empreendimento, inclusive para fins de execução do CCEAR.
 Apenas os leilões de energia existente ‒ dos quais não resultam outorgas de empreendimentos ‒ têm por objetivo atender,
exclusivamente, às necessidades das Distribuidoras para o suprimento de energia aos seus consumidores.
 Também somente nos leilões de concessões existentes de transmissão ‒ com instalações em operação ‒ são contratados,
com exclusividade, os serviços públicos de transmissão de energia elétrica, envolvendo basicamente operação e manutenção.
 Trata-se, pois, o objeto dos leilões de expansão de G e T da implantação de um ativo físico, no prazo estabelecido, para
exploração na vigência e nas condições da outorga de concessão ou autorização do Poder Concedente, tendo a garantia de
Performance Bond o papel de assegurar o fiel cumprimento da entrega do empreendimento.

Medidas estruturais adotadas para
redução dos riscos de não entrega de
empreendimentos de G e T nos
prazos estabelecidos
(com consequente redução da
sinistralidade)

Criação de Novas Modalidades de Leilões de
Expansão da Oferta de Geração
Ano do início
do suprimento

Compradores: distribuidores de energia elétrica com objetivo de
atender 100 % da carga.

A

Potenciais Vendedores: projetos tecnicamente aprovados pela EPE.

A-7

A-6

A-5

A-4

Geradores Novos
Tempo Contratos = 15- 30 anos

Lei 10.848/2004
Lei 13.360/2016

A-3

A-2

A-1

Geradores Existentes

A-0

Leilão A-3 realizado em dezembro:
o cobertor era curto...
Leilão

Dez/2015

Outorga

Jul/2016

Entrega
CCEAR

Jan/2018

Início
Obras

Abr/2018

Prazo para início de suprimento A-3 (CCEAR) = 25 meses
Prazo para implantação (outorga) = 17 meses

Tempo médio de implantação = 38 meses (Estudo de caso EOL – Dez/2015)
Fase pré-obras: 20 meses

PRAZOS IRREALISTAS = ATRASO NA ENTREGA
Ação Focal: alteração legal nas modalidades de Leilão

Fase de obras: 18 meses

Tempo médio de atraso = 21meses

Operação
Comercial

Set/2020

Leilão A-4 realizado em abril:
agora sobra algum espaço...
Leilão

Abr/2018

Outorga

Out/2018

Início
Obras

Abr/2020

Operação
Comercial

Ago/2021

Prazo para início de suprimento A-4 (CCEAR) = 44 meses
Prazo para implantação (outorga) = 38 meses

Tempo médio de implantação = 36 meses (Estudo de caso EOL – Dez/2017)
Fase pré-obras: 18 meses

Fase de obras: 18 meses
Folga = 2 meses

PRAZOS REALISTAS = ENTREGA EM DIA OU ANTECIPADA
Ação Focal: Gestão da Outorga (Enforce Regulation + Incentive Regulation)
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CCEAR

Jan/2022

Adoção de Prazos Realistas nos Leilões de Transmissão
Prazo Legal médio (dias) – Empreendimentos Licitados

 O prazo médio dos empreendimentos licitados vem
aumentando consistentemente desde 2013, quando era
de 921 dias (30,7 meses), e passou para 1.577 dias (51,9
meses): MAJORAÇÃO DE 71,2%.
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 O tempo médio de licenciamento ambiental aumentou de
415 dias em 2013 para 533 dias em 2017 (crescimento de
28,5%).
 O número de empreendimentos em dia e adiantados
superou, em 2017, 53% do total em andamento, contra
42% em atraso. Em 2013, esse quadro era de 39% em dia e
61% em atraso. O aumento das obras em dia ou
adiantadas foi de 14 pontos percentuais e deve crescer
gradativamente em face da redução do estoque de
concessões antigas.

Manchetes sobre Antecipação de Obras de Transmissão
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State Grid adianta em
dois anos operação de
LT de 275 km no MT

State Grid antecipa
linhão de Belo Monte

EDP Brasil agiliza obra e pode
antecipar linha de
transmissão em até 17 meses

Engie corta orçamento em
15% e prevê antecipar linhas
de transmissão, diz CFO

SÃO PAULO (Reuters) - A EDP Brasil,
do grupo português Energias de
Portugal, caminha para obter uma
grande antecipação em seu primeiro
projeto no setor de transmissão de
eletricidade, no qual estreou em
2016, ao arrematar a concessão para
esse empreendimento em um leilão
do governo, disse nesta quarta-feira o
presidente da companhia, Miguel
Setas.

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica
Engie Brasil Energia, do grupo francês
Engie, prevê investir 1,7 bilhão de
reais para construir um lote de linhas
de transmissão cuja licença foi
arrematada pela companhia em um
leilão promovido pelo governo
brasileiro no ano passado, disse nesta
quinta-feira o diretor financeiro da
companhia, Carlos Freitas.

A Linha de Transmissão ParanatingaCanarana entrou em operação
comercial no último dia 3 no Mato
Grosso com dois anos e 25 dias de
antecedência do prazo da Aneel. A
LT, que é de propriedade da State
Grid, opera na tensão 230 kV e possui
275 Km de extensão, ligando a
subestação de Paranatinga, localizada
ao Norte Mato-Grossense, à
subestação Canarana, situada ao
Nordeste do estado, integrando pela
primeira vez o Nordeste do Mato
Grosso ao Sistema Interligado
Nacional.

Com três meses de antecipação, a
chinesa State Grid e a Eletrobras
inauguram hoje a maior linha de
transmissão em operação do país, em
distância e tensão. O primeiro linhão
de Belo Monte, como é conhecido, de
2.092 quilômetros de extensão e
tensão de 800 quilovolts (kV), fará o
escoamento da energia da hidrelétrica
de Belo Monte, no rio Xingu (PA),
para região sudeste. Com
investimentos de R$ 5 bilhões , a linha
cruza 70 municípios nos Estados do
Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais,
chegando ao seu ponto final no Norte
de São Paulo.

Ele afirmou que a empresa já previa
concluir a obra do projeto dez meses
antes de agosto de 2020, prazo que
foi estabelecido à época do leilão, e
que a licença ambiental de instalação
para as linhas saiu sete meses antes
do esperado.

Indústria
08/03/2018

O orçamento representa um corte de
15 por cento em relação ao
investimento previsto pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para o empreendimento.

Outras Ações e Aprimoramentos Regulatórios
Institucionalização de Programa de Gestão dos Contratos de Concessão focado na:
• identificação antecipada de problemas e atuação institucional da ANEEL para
solução de questões de risco para entrada em operação de instalações, sem
qualquer prejuízo da responsabilidade da concessionária;
• elaboração de planos de recuperação de cronograma;
• realização de reuniões quadrimestrais com os Concessionários.
 Detalhamento da matriz de riscos socioambientais e de casos fortuitos e força
maio no contrato de concessão.
 Medidas para evitar descasamento dos prazos de implantação dos
empreendimentos de geração e transmissão, com redução de riscos para os
investidores e menor impacto para os consumidores.

Oportunidades e Perspectivas

 Mediante o diálogo construtivo que tem mantido com a ANEEL e o Poder
Concedente, o segmento de Seguro-Garantia pode (e já o vem fazendo) oferecer
produtos (Bid Bond e Performance Bond) mais adequados às necessidades
específicas do setor elétrico, mantida a sua competitividade em relação às
demais modalidades de Garantia, contribuindo, dessa forma, para o
fortalecimento desses instrumentos e a consequente elevação dos níveis de
entrega de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica, nos
prazos outorgados, em benefício do país.
 Apesar de lamentar o fato gerador, registra-se, com muita satisfação, o
recebimento, pela CCEE, de Relatórios Finais de Sinistro da Seguradora
JMalucelli, dando conta de que procederá à indenização do Segurado, no valor
de quase R$ 8 milhões, para restituição do valor das multas aplicadas pela ANEEL
e inadimplidas pelo Tomador, que teve ainda revogadas as suas outorgas de
implantação centrais eólicas, além de ter sofrido a penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a ANEEL por 2 anos.
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Lei 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações)
“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública [...].
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”
Inexecução: descumprimento irreparável da obrigação (multa de natureza compensatória, na qual
há pré-fixação do dano, servindo esta não apenas para punir, mas também para indenizar)
‒ RE n. 1.642.314 – SE (2016/0251378-2), 3ª Turma do STJ.
VOLTAR

Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações)
“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa
de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.”
Atraso: cumprimento retardado da obrigação, mas ainda útil para o contratante (multa moratória,
a qual, por inexistir natureza compensatória, pode ser cumulada com indenização por perdas e
danos oriundos da mora) ‒ RE n. 1.642.314 – SE (2016/0251378-2), 3ª Turma do STJ.
VOLTAR

Parecer da SUSEP em resposta à
consulta feita pela SEL/ANEEL
CONSULTA: Ofício n. 05/2018-SEL/ANEEL, de 23/01/2018
“19. [...] solicito a análise e manifestação dessa r. Superintendência de Seguros Privados, sob o
ponto de vista regulatório, acerca da questão central formulada no item 2 deste Ofício [se existe
ou não a obrigatoriedade de comprovação de dano/prejuízo efetivo para fins de pagamento de
multa resultante do inadimplemento de obrigação coberta pelo Seguro Garantia, em processo
de execução de “Performance Bond”] [...]”.
RESPOSTA: Parecer SUSEP/DICON/CGCOM/COSET n. 7/2018, de 28/02/2018
“7. Como depreende-se dos textos acima, o seguro garantia pode garantir somente os prejuízos
causados ao segurado pela inadimplência do tomador, somente multa(s) aplicada(s) a este por
inadimplência ou pode garantir tanto o prejuízo quanto a(s) multa(s), o que é o mais comum.
[...] no caso de cobertura de multas, conjuntamente com a cobertura de prejuízos ou não, é
necessário que o processo administrativo conclua pela aplicação da multa coberta pelo
seguro e que o tomador inadimpla o pagamento da mesma, não havendo necessidade de
comprovação de dano ou prejuízo ao segurado nesse caso.” (sem grifos no original)
VOLTAR

Apólice de Seguro Garantia
(Performance Bond): Condições Particulares*
“Inclui-se na presente Apólice as condições no Edital N° 002/2017, Processo 48500.002436/2017-85,
conforme segue:
11.5 - A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela inobservância total ou parcial das
obrigações do Edital e/ou do Contrato de Concessão, podendo a ANEEL expressamente determiná-la,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
[...]
11.5.3 – A Transmissora atrasar em mais de 90 (noventa) dias qualquer dos marcos de implantação do
empreendimento indicados no quadro do item 11.8 do Edital.
[...]
11.8- Na hipótese do item 11.5.3, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento será progressiva,
aumentando à medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos específicos do
cronograma de implantação das instalações de transmissão, conforme a seguir descrito:
-

Início das Obras Civis: 40%
Início da Montagem Eletromecânica: 70%
Início do Comissionamento: 85%
Início de Operação Comercial: 100%”

*Apólice: 01-0775-025693; Seguradora: JMalucelli; Tomador: Assú Transmissora de Energia; Valor segurado: R$ 9.691.000,00;
Prêmio: R$ 74.506,53 (0,77%); Empreendimento: SE 500/230 kV Açu III.

VOLTAR

