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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 10 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 004/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 004117,

desta data, que Autoriza a alienação de imóveis de propriedade das Centrais Elétricas de

Carazinho - ELETROCAR

Exposição de Motivos:

As Usinas objeto da presente alienação, PCH Colorado com potência instalada de

1,12 KW, situada no Rio Puitã no Município de Tapera/RS e PCH Mata Cobra com potência

instalada de 2,88 KW situada no Rio da Várzea, Município de Carazinho, são vinculadas ao

Contrato de Concessão de Geração nO 108/2000 (Anexo I) cuja concessão vencera em

17/01/2023.

A composição dos bens registrados na contabilidade das usinas objeto da presente

solicitação encontra-se relacionada no Anexo 11.
Com a venda das usinas, visa-se obter recursos para o saneamento econômico-

financeiro da empresa e a necessidade urgente de adequação financeira da distribuidora para

atendimento aos parâmetros de sustentabilidade econômica e financeira estabelecidos no Quarto

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão acima citado (Anexo 111).
A venda dos ativos de geração foi aprovada pela ANEEL através do despacho

ANEEL n' 1.796 de 05 de julho de 2016, pubiicado no Diário Oficial da União em 08/07/2016.

(Anexo iV Despacho 1796/2016 e Nota Técnica 116/2016 - SFF-ANEEL).

A alienação das usinas foi autorizada pelo Conselho de Administração da Empresa

,e pelo Município de Carazinho (acionista majoritario) na data de 24/11/2015, conforme ata

onstante no Anexo V.
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Anexamos ao presente, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira das Usinas,

realizado pela Empresa Ceres Inteligência Financeira Ltda, vencedora da Licitação nO 044/2015,

na moda.lidade Tomada de Preços (Anexo VI).

Encaminhamos ainda as atas do Conselho de Administração datadas de 01/08/2016

e 16/11/2016, em que foi autorizado a abertura da licitação e os valores para a venda (Anexo VII) e

o edital de licitação n° 001/2016, na modalidade concorrência nO 001/2016 para a venda das

usinas (Anexo VIII).

Atenciosamente,



:./

PROJETO DE LEI N° 004, DE 10 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a alienação de imóveis de
propriedade das Centrais Elétricas de
Carazinho- ELETROCAR.

Art. 10 Fica autorizada a alienação, mediante concorrência pública, das
usinas abaixo descritas, de propriedade das Centrais Elétricas de Carazinho -
ELETROCAR:

a) PCH Colorado - Localizada no Rio Puitã, no Município de
Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, com potência instalada de 1.120 ~
(capacídade atual de geração de 958 ~). reservatório de 0,155 km', área total de
105,6 hectares, sendo que a represa responsável pela geração possui área de 61
hectares.

Preço mínimo de venda: R$ 2.855.000,00 (Dois milhões, oitocentos e
cinqüenta e cinco mil reais).

b) PCH Mata Cobra - Localizada no Rio da Várzea, no Município
de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade
instalada de 2.880 ~ (capacidade atual de geração de 2.340 KW), reservatório de
0,48 km', área total de 74,2 hectares, sendo que a represa utilizada na geração de
energia possui o tamanho de 69 hectares,

Preço mínimo de venda: R$ 16.525.000,00 (Dezesseís milhões,
quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Parágrafo único. As demais condições serão estipuladas no Edital de
Licitação competente.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

l

Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 2017.

oov

_.carazinho,rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-maU: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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Prefeito
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Prefdlíl •
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL

PROCESSO N~ 48500.004281100-48

E.ANEEL

PARA ~ÁO,-uE-ENERGIAELÉTRIIl:iI..~~"'S=~~~
ELÉTIuCAS DECARAZiNHO S.A.
ELETROCAR.

A UNIÃo, doravante designada apenas Poder Concedente, no uso da competência que lhe :onfere
o art. 21, inciso XII, alínea. "b", da Constituição Federal. por intermédio da AGENCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, em conformidade com o disposto no inciso N.
art. 3!!.. da Lei ll!! 9.427, de 26 de dezembro de 1996, autarquia em regime especial, inscrita no
CNPJIMF sob o ns 02.270.669/0001-29, com sede no SGAN, Quadra 603, Módulo "I", Brasília,
Distrito Federal, representada por seu Diretor-Geral Substituto, Luciano Pacheco Santos, designado
por meio da Portaria ANEEL. nQ248 de 14 de dezembro de 2000, nos termos do inciso V, art. lO,
Anexo I - Estrutura Regimental, do Decreto ~ 2.335, de 6 de outubro de 1997, doravante designada
ANEEL, e a Centrais Elétricas de Carazinbo S.Á. - ELETROCAR, concessionária de serviço
público de energia elétrica.,com sede na Avenida Flores da Cunha., 1.246, Município de Carazinho,
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJIMF sob o Il.2 88.446.03410001-55, doravante
denominada CONCESSIONÁRIA, representada na forma de seu Estatuto Social por seu Diretor
Financeiro, Rafael Sant' Anna de Moraes e seu Diretor Técnico, Albano Erineu Keyser Filho, com
interveniência e anuência da Prefeitura Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, na
qualidade de Acionista Controlador da CONCESSIONÁRIA, representada por Albano Erineu
Keyser Filho, designado por meio de Portaria Il2 442/00, de 21 de dezembro de 2000, na qualidade
de Interveniente, por este instrumento e na melhor forma de direito, têm entre si ajustado o presente
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESTINADA A SERVIÇO PÚBLICO, que se regerá pelo Código de Águas (Decreto ns 24.643,
de 10 de julho de 1934, com as alterações introduzidas pelos Decretos-leis 112 852, de 11 de
novembro de 1938, e nQ3.763, de 25 de outubro de 1941, e legislação complementar), pelo seu
regulamento aprovado pelo Decreto 11241.019, de 26 de fevereiro de 1957, pelas Leis Il2 8.987, de
13 de fevereiro de 1995,112 9.074, de 7 de julho de 1995, n2 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e n!!
9.648, de 27 de maio de 1998, pelos Decretos TI!! 1.717, de 24 de novembro de 1995, e nQ2.655, de
2 de julho de 1998, pela legislação superveniente e complementar, normas e regulamentos
expedidos pelo Poder Concedente e ANEEL, assim como pelas condições estabelecidas nas
Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Este Contrato regula a exploração dos potenciais de energia hidráulica pela CONCESSIONÁRIA.
por meio das centrais geradoras e das instalações de transmissão de interesse restrito especificadas
nos ANEXOS 01 e 02, respectivamente, doravante referidas neste Contrato como

IP~~~;:6J2+:lW'
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Aproveitamenlos Hidrelétricos, cujas concessões foram outorgadas
discriminação constante na Cláusula Segunda deste Contrato.

E~ANEEL
e prorrogadas conforme

SubcIáusula Primeira - A exploração da geragão de energia elétrica, outorgada à
CONCESSIONÁRIA, constitui concessão individualizada para cada uma das centrais geradoras
relacionadas neste Contrato, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para eventual
declaração de caducidade, intervenção, encampação, transferência ou extinção das concessões.
Subcláusula Segunda - As instalações de transmissão de interesse restrito, são consideradas parte
integrante das concessões de geração de energia elétrica de que trata este Contrato.

Subcláusula Terceira - A CONCESSIONÁRIA renuncia a qualquer direito preexistente
decorrente da concessão outorgada pelo Decreto Il2 71.724, de 17 de janeiro de 1973, que contrarie
a Lei 112: 8.987, de 1995, em conformidade com o art. 25 da Lei n!!9.074, de 1995.

Subcláusula Quarta - A CONCESSIONÁRIA aceita que a exploração dos Aproveitamentos
Hidrelétricos de que é titular seja realizada como função de utilidade pública prioritária,
comprometendo~se a somente exercer outras atividades empresariais, que deverão ser
contabilizadas em separado, nos termos e condições previstos em regulamentação própria. Até que
esta regulamentação seja expedida o exercício de outras atividades empresariais dependerá de
prévia autorização da ANEEL.

Subcláusula Quinta .• Aplicam-se a este contrato as normas legais relativas à exploração de
potenciais hidráulicos, produção e comercialização de energia elétrica vigentes nesta data, assim
como as que vierem a ser editadas pelo Poder Concedente e pela ANEEL.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DAS CONCESSÕES E DO CONTRATO

As concessões de geração de energia elétrica reguladas por este contrato e relacionadas a seguir têm
seu termo final conforme estabelecido abaixo:

Centrais Geradoras

umClPlO e Atos e utorga Termolocalização da oncessao rorrogação Final d.Casa de Força ConcessãoIUF

Dec. n!!71.724 ortana
CarazinholRS 1711173 nQ532, li7/112023

17/11/2000.

Dec 0271.724 ortana
Carazinho - RS 1711173 '" 532, m/l/2Q23

17/11/2000.

PROCURADORIA
OERAUANEEL

VISTO

Subcláusula Primeira - Para assegurar a continuidade e qualidade da exploração dos
Aproveitamentos Hidrelétricos e com base nos relatórios técnicos específicos, preparados pela
fiscalização da ANEEL, o prazo das concessões poderá ser prorrogado por período de até 20 (vinte)
anos, mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA. A eventual prorrogação do prazo das
concessões estam subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas neste
contrato.
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Subcláusula Segunda - O requerimento de prorrogação dever.í ser apresentado até 36 (trinta e seis)
meses antes do ténnino do prazo deste Contrato, acompanhado dos comprovantes de regularidade e
adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e encargos assumidos
com os órgãos da Administração Pública, referentes à exploração de energia elétrica, inclusive o
pagamento de que trata o ~ 12do art. 20 da Constituição Federal, bem como de quaisquer outros
encargos previstos nas normas legais e regulamentares então vigentes.

SubcláusuIa Terceira. A ANEEL manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação até o 182
(décimo oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão. Na análise do pedido de
prorrogação, a ANEEL levará em consideração todas as informações sobre a exploração dos
Aproveitamentos Hidrelétricos, devendo aprovar ou rejeitar o pleito dentro do prazo
anteriormente previsto. O deferimento do pedido levará em consideração o cumprimento dos
requisitos de exploração adequada, por parte da CONCESSIONÁRIA, conforme relatórios
técnicos fundamentados emitidos pela fiscalização da ANEEL.

CLÁUSULA TERCEIRA - OPERAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS E
COMERCIALIZAÇÃO DA ENERGIA

Na exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos a CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade
na direção de seus negócios. incluindo medidas relativas a investimentos, pessoal, material e
tecnologia, observadas as prescrições deste Contrato. da legislação específica, das normas
regulamentares e das instruções e determinações do Poder Concedente e da ANEEL.

Subcláusula Primeira • A energia elétrica produzida nas centrais geradoras destinar-se-á ao
serviço público de energia elétrica e a comercialização da mesma será feita nos lermos deste
contrato e da legislação específica.

Subcláusula Segunda - A operação dos Aproveitamentos Hidrelétricos deverã ser feita de acordo
com critérios de segurança, segundo as normas técnicas especificas e nos termos da legislação.

Subclãusula Terceira • As centrais geradoras relacionadas no ANEXO 01. face às suas
localizações e condições de exploração, não serão despachadas centralizadamente e nem submeter-
se-ão às regras do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Subcláusula Quarta - Quaisquer normas, instruções ou determinações. de caráter geral e aplicáveis
às concessionárias de geração de energia elétrica, expedidas pelo Poder Concedente e pela
ANEEL, aplicar-se-ão. automaticamente. ao objeto das concessões outorgadas ou prorrogadas, às
quais a Concessionária deverá submeter-se por serem consideradas condições implícitas e
integrantes deste Contrato.

Subcláusula Quiuta - A CONCESSIONÁRIA obriga-se a adotar, na exploração dos
Aproveitamentos Hidrelétricos. prestação dos serviços, a tecnologia mais avançada e adequada,
assim como empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam os melhores
níveis de qualidade, continuidade e confiabilidade dos serviços. podendo o Poder Concedente
determinar que a CONCESSIONÁRIA elabore e execute. no prazo fixado no ato de aprovação,
programa específico para:melhoria desses níveis.

,
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS APLICÁVEIS NA COMERCIALIZAÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA

Os preços aplicáveis na comercialização da energia elétrica produzida serão livremente negociados
pela CONCESSIONÁRIA com os compradores, conforme art. 10 da Lei nQ 9.648, de 1998, os
quais deverão observar os limites de repasse definidos pela ANEEL.

Subcláusula Primeira - No período definido nos incisos I e II do art. 10 da Lei n2 9.648, de 1998,
as tarifas a serem praticadas na comercialização com outras concessionárias de serviço público
serão aquelas estabelecidas nos contratos iniciais de compra e venda de energia elétrica, aplicando-
se a elas os critérios de revisão de tarifas e equilíbrio econômico-financeiro constantes dos
respectivos contratos iniciais celebrados.

Subcláusula Segunda ~ Os preços de energia que vierem a ser praticados em conjunto com as
regras de reajuste, vigentes no período dos contratos iniciais referidos na Subcláusula Primeira, são
considerados suficientes para manutenção do equib'brio econômico-financeiro deste contrato.

Subclãusula Terceira - Os preços de energia produzida, que serão livremente negociados após o
período de vigência dos contratos iniciais referidos na Subc1áusulaPrimeira, não serão considerados
para fins de recomposição compensatória posterior referente a eventual recuperação do equilíbrio
econômico-financeiro deste contrato e relativa aos montantes de energia reguladas.

Subcláusula Quarta - A ANEEL estabelecerá valores, critérios de reajuste e revisão das tarifas das
parcelas de energia da CONCESSIONÁRIA alocadas para distribuição própria e comercialização
a consumidores finais.

CLÁUSULA QUINTA - AMPLIAÇÕES E MODIFlCAÇÕES DOS APROVEITAMENTOS
IllJ)RELETRICOS.

AJ:, ampliações e modificações dos Aproveitamentos Hidrelétricos deverão obedecer aos
procedimentos legais específicos e às Donnas do Poder Concedente e da ANEEL. As ampliações e
as modificações das instalações existentes, desde que autorizadas e aprovadas pela ANEEL,
incorporar-se~ão às respectivas concessões, regulando-se pelas disposições deste contrato e pelas
nonnas legais e regulamentares pertinentes.

SubcIáusula Primeira - Para proceder a qualquer ampliação ou modificação dos Aproveitamentos
Hidrelétricos, os projetos devem .seguir as nonnas técnicas aplicáveis e ser submetidos à ANEEL
para aprovação.

Subcláusula Segunda - Após emitido o ato de aprovação, se for o caso, a CONCESSIONÁRIA
deverá assinar Termo Aditivo a este Contrato com vistas a consolidar as mOdificações porventura
ocorridas nas características dos Aproveitamentos Hidrelétricos especificados nos ANEXOS OI e
02.

CLÁUSULA SEXTA - ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA E CONDIÇÕES DE
EXPLORAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS mDRELÉTRICOS.

/

PROCURADORIA
GERAUANEEL

VISTO

Além de outras obrigações decorrentes de lei e das normas regulamentares especificas, constituem
encargos da CONCESSIONÁRIA inerentes às concessões reguladas por este contrato:6:C:z' __?,
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E$ANEEL
I • cumprir todas as exigências do presente Contrato, da legislação atual e superveniente que
discipline a exploração de potenciais hidráulicos, respondendo perante o Poder Concedente e a
ANEEL, usuários e terceiros, pelas eventuais conseqüências danosas da exploração dos
~roveitamentos Hidrelétricos;

II- manter, permanentemente, por meio de adequada estrutura de operação e conservação, os
equipamentos e as instalações dos Aproveitamentos Hidrelétricos em perfeitas condições de
funcionamento, mantendo, ainda, adequado estoque de material de reposição, bem corno pessoal
técnico e administrativo, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e treinado e em número
compatível com o desempenho operacional, de modo a assegurar a continuidade, regularidade,
eficiência e segurança da exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos;

fi - cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, atendendo às exigências contidas nas
licenças jã obtidas e providenciando os licenciamentos complementares necessários, respondendo
pelas eventuais conseqüências do descumprimento da legislação pertinente;

N -realizar a gestão dos reservatórios e respectivas áreas de proteção;

v - instalar, manter e operar, onde forem detemIinadas peta ANEEL, as instalações de observações
hidrol6gicas;

VI ~manter a reserva de água ou de energia, necessária ao atendimento de serviços públicos, e
respeitar os limites das vazões de restrição, máxima e minima, a jusante das centrais geradoras,
observando as regras operativas de alocação de volume de espera no reservatório e de variação de
defluência de modo a minimizar os efeitos adversos das cheias;

vn - instalar e manter sistema de aquisição de dados e de medição para fins de comercialização de
energia e da supervisão operacional do sistema, bem como adequar meios para disponibilizar essas
informações;

VIIl - elaborar e executar programas periódicos de inspeção. monitoração, ações de emergência e
avaliação da segurança das estruturas dos Aproveitamentos Hidrelétricos, instalando, onde
aplicáveis, as instrumentações de controle de barragens, mantendo atualizada a análise e
interpretação desses dados, os quais ficarão à disposição da fiscalização da ~EL;

IX - realizar investimentos necessários para garantir a qualidade e atualidade da produção de
energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações e a
sua conservação, bem como a melhoria e expansão;

x - organizar e adrninistrnr separadamente as atividades de distribuição, geração e comercialização
de energia elétrica e observar os limites de participação no mercado estabelecidos na
regulamentação específica, referentes a exploração dessas atividades;

XI • observar as normas específicas sobre a Classificação de Contas e o Plano de Contas do Serviço
Público de Energia Elétrica, devendo registrar e apurar, separadamente, os investimentos e os custos
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, inclusive os relativos às
respectivas obras de novas instalações, expansões e modificações do seu sistema elétrico;

PROCURADORIA
GERAUANEEL

VI
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XII - submeter à prévia aprovação da ANEEL qualquer alteração do seu Estatuto Social,
transferência de ações que implique mudança de seu controle acionário, bem como proposta de
reestruturação societária da empresa;

XIII - organizar e manter registro e inventário dos bens e instalações vinculados à concessão e zelar
pela sua integridade, inclusive contratando as apólices de seguro adequadas; vedado à
CONCESSIONÁRIA alienar. ceder a qualquer título ou dar em garantia, sem a prévia e expressa
autorização da ANEEL, os referidos bens e instalações;

XIV • publicar, anualmente, as Demonstrações Financeiras e Relatórios nos termos da legislação
vigente;

xv - observar o disposto em resolução da ANEEL sobre o oferecimento, em garantia, da receita
vinculada à concessão objeto deste contrato;

XVI - manter registro contábil, em separado, das atividades atípicas à concessão ou constituir outra
empresa para o exercicio das mesmas, na forma que dispuser a legislação; e

XVII - subsidiar ou participar do planejamento indicativo do setor elétrico, abrangido pelo art.174
da Constituição Federal, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

Subcláusula Primeira - A CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao exame e aprovação da
ANEE4 nas hipóteses, condições e segundo procedimentos estabelecidos em regulamento
especifico, os contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados entre ela e acionistas pertencentes
ao seu grupo controlador, diretos ou indiretos, e empresas controladas ou coligadas, bem como os
celebrados com:

I - pessoas físicas ou jurídicas que, jtUltamente com a CONCESSIONÁRIA, façam parte, direta ou
indiretamente, de uma mesma empresa controlada; e,

TI - pessoas fisicas ou jurídicas que tenham diretores ou administradores comuns à
CONCESSIONÁRIA.

SubeJáu,ul. Seguud. - A CONCESSIONÁRIA deverá atender a todas as obrigações de uatureza
fiscal, trabalhista e previdenciária e aos encargos oriundos da legislação e normas regulamentares
estabelecidas pelo Poder Concedente e pela ANEEL, bem como a quaisquer outras obrigações
relacionadas ou decorrentes da exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos, especialmente as
seguintes:

I - recolhimento das quotas mensais da Reserva Global de Reversão - RGR; e

rI - pagamento da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica.

Subcláusula Terceira - A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à ANEEL relatórios de
informações técnicas abrangendo a situação flsica das instalações, as manutenções realizadas e, se
houver, os aspectos críticos dos Aproveitamentos Hidrelétricos, cumprindo os prazos
estabelecidos nos regulamentos específicos.

PROCURADORIA
GERALJANEEL

VlSlO

€-z5)
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Subcláusula Quarta • Compete à CONCESSIONÁRIA captar, aplicar e gerir os recursos
financeiros necessãrios à adequada exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos regulados
neste contrato.

Subcláusula Quinta - A -CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar, em seus livros
sociais, qualquer registro que importe em cessão. transferência ou oneração das ações que compõem
o controle societário, salvo quando receber prévia anuência da ANEEL.

Subcláusula Sexta - A CONCESSIONÁRIA aplicará, anualmente, o montante de, no mínimo, um
por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos
termos da Lei n2 9.991, de 24 de julho de 2000, e na forma em que dispuser a regulamentação
especifica sobre a matéria. Para o cumprimento desta obrigação a concessionária deverá apresentar
à ANEEL até 30 de setembro de cada ano, um Programa contendo as ações e suas metas físicas e
fmanceiras, observadas as diretrizes estabelecidas para a sua elaboração, bem como a comprovação
do cumprimento das obrigações junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT, na forma em que dispuser o regulamento da referida lei.

Snbcláusula Sétima - O descumprimento das obrigações fixadas na Subcláusula anterior, bem
como das metas fisicas estabelecidas no Programa anual, ainda que parcialmente, sujeitará a
CONCESSIONÁRIA à penalidade de multa" limitada esta ao valor núnimo que deveria ser
aplicado anualmente de acordo com a regulamentação específica. Havendo cumprimento das metas
fisicas sem que tenha sido atingido o percentual mínimo estipulado, a diferença será
obrigatoriamente acrescida ao montante minimo a ser aplicado no ano seguinte, com as
conseqüentes repercussões nos programas e metas.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRERROGATIVAS DA CONCESSIONÁRIA

As concessões para a exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos conferem à
CONCESSIONÁRIA, dentro outras, as seguintes prerrogativas:

I - promover desapropriação e instituição de servidões administrativas sobre bens declarados de
utilidade pública, necessários à execução de serviços ou obras vinculadas ao serviço, arcando com o
pagamento das indenizações correspondentes;

II - utilizar, por prazo indeterminado e sem ânus, os terrenos de domínio público, estabelecendo
sobre eles estradas, vias ou caminhos de acesso e as servidões que se tomarem necessãrias à
exploração do serviço, com sujeição aos regulamentos administrativos;

li ~construir estradas e implantar sistemas de telecomunicações, sem prejuízo de terceiros, para
uso exclusivo na exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos, respeitada a legislação
pertinente;

IV - acessar livremente, na forma da legislação, os sistemas de transmissão e distribuição, mediante
pagamento dos respectivos encargos de uso e conexão, quando devidos, de modo a transmitir a
energia elétrica produzida aos pontos de entrega ou de consumo que resultarem de suas operações;

v -modificar ou ampliar, desde que previamente autorizada pela ANEEL, os Aproveitamentos
Hidrelétricos;

VI - receber indenização

PROCURADORIA
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E~ANEEL
VII - comercializar, nos termos do presente contrato e de outras disposições regulamentares, a
potência e energia das centrais geradoras.

Snbclãusula Primeira - As prerrogativas decorrentes da exploração dos Aproveitamentos
Hidrelétricos não conferem à CONCESSIONÁRIA imunidade ou isenção tributária, ressalvadas
as situações expressamente indicadas em legislação e normas específicas.

Subcláusula Segunda - Observadas as normas legais e regulamentares específicas, a
CONCESSIONÁRIA poderá oferecer, em garantia de contratos de financiamento, os direitos
emergentes da concessão que lhe é outorgada, desde que não comprometa a operação e a
continuidade da exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos, observando-se o disposto no
inciso XIII da Cláusula Sexta do presente contrato.

Subclãusula Terceira -" Ressalvados os casos expressos na legislação e neste contrato, o
oferecimento de garantia deverá ser precedido de autorização da ANREL, cuja concordância não
dará aos agentes financiadores direito de qualquer ação contra a ANEEL em decorrência de
descwnprimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos seus compromissos financeiros.

Subcláusula Quarta - As prerrogativas conferidas à 'CONCESSIONÁRIA em função deste
contrato não afetarão os direitos de terceiros e dos usuários de energia elétrica, que ficam
expressamente ressalvados.

CLÁUSULA OITAVA. FISCALIZAÇÃO

A exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos será acompanhada, fiscalizada e regulada pela
ANEEL.

Subcláusula Primeira- A Fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da
CONCESSIONÁRIA nas áreas administrativa, contãbil, comercial, técnica, econômica e
financeira, podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere
incompatíveis com as exigências para exploração dos potenciais de energia hidráulica.

".-. Subcláusula Segunda • Os servidores da ANEEL ou os prepostos do órgão fiscalizador,
especialmente designados, terão livre acesso, em qualquer época, a obras, instalações e
equipamentos vinculados aos Aproveitamentos Hidrelétricos, inclusive seus registros contábeis,
podendo requisitar, de qualquer setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e
esclarecimentos que pennitam aferir a cOrreta execução deste Contrato, bem como os dados
considerados necessários para o controle estatístico e planejamento do sistema elétrico nacional.

Subcláusula Terceira - A Fiscalização técnica e comercial abrangerá:

I - a execução dos projetos de obras e instalações;

TI - a exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos;

fi -a observância das normas legais;

IV - o cumprimento das cláusulas contratuais;

PROCURADORIA
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v -a utilizaçao e o destino da energia;

VI - a operação dos reservatórios, e

Vil - a qualidade e a comercialização do produto.

E~ANEEL

Subcláusula Quarta •. A Fiscalização econômico-financeira compreenderá a análise e o
acompanhamento das operações financeiras, os registros nos livros da CONCESSIONÁRIA,
balancetes, relatórios e demonstrações financeiras, prestação anual de contas e quaisquer outros
documentos julgados necessários para uma perfeita avaliação da gestão da concessão.

SubcIáusula Quinta • A ANEEL poderá determinar à CONCESSIONÁRIA a rescisão de
qualquer contrato quando verificar que dele possam resultar danos aos Aproveitamentos
Hidrelétricos.

SubcIáusula Sexta - A Fiscalização da ANEEL não exime a CONCESSIONÁRIA, nem diminui
sua responsabilidade quanto à adequação das suas obras e instalações, à correção e legalidade de
seus registros contábeis e de suas operações financeiras e comerciais.

Subcláusula Sétima - O desatendimento, pela CONCESSIONÁRIA, das solicitações, notificações
e determinações da fiscalização implicará aplicação das penalidades autorizadas pelas normas que
disciplinam a exploração dos potenciais de energia hidráulica ou estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

Pelo descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais, pertinentes à exploração
dos Aproveitamentos Hidrelétricos, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita às penalidades de
advertência ou multa, conforme legislação em vigor, especialmente aquelas estabelecidas em
Resolução da ANEEL, sem prejuízo do disposto nos incisos III eN, art. 17, Anexo I, do Decreto
D2 2.335, de 6 de outubro de 1997, e nas Cláusulas Décima e Décima Primeira deste Contrato.

Subcláusula Primeira .•A CONCESSIONÁRIA estará sujeita à penalidade de multa, aplicada
pela ANEEL, no valor máximo, por infração incorrida, de 2% (dois por cento) do valor do

.~, faturamento da CONCESSIONÁRIA nos últimos 12 (doze) meses anteriores à lavratura do auto
de infração.

Subcláusula Segunda - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo,
guardando proporção com a gravidade da infração, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA o
direito de defesa e ao contraditório.

Subcláusula Terceira ~ Quando a penalidade consistir em multa e o respectivo valor não for
recolhido no prazo fixado, a ANEEL promoverá sua cobrança judicial, por via de execução, na
forma da legislação especifica.

Subcláusula Quarta. Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou
descumprimento de notificação ou determinação da ANEEL para regularizar a exploração dos
Aproveitamentos Hidrelétricos poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma
estabelecida na lei e neste contrato, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da
CONCESSIONÁRIA perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros.

PROCURADORIA
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CLÁUSULA DÉCIMA - INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO

Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a ANEEL podem intervir
na concessão, a qualquer tempo, para assegurar a adequada exploração dos Aproveitamentos
Hidrelétricos ou o cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das normas legais, regulamentares e
contratuais.

Subcláusula Primeira - A intervenção será detenninada em Resolução da ANEEL, que designará
o Interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado,
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da publicação da resolução, o correspondente procedimento
administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e as responsabilidades
incidentes, assegurando.se à CONCESSIONÁRIA o direito de ampla defesa e o contraditório.

Subcláusula Segunda - Se o procedimento administrativo não for concluído dentro de 180 (cento e
oitenta) dias, considerar-se-á invAlida a intervenção, devolvendo-se à CONCESSIONÁRIA a
administração dos Aproveitamentos Hidrelétricos, sem prejuízo de seu direito a indenização.

Subcláusula Terceira - Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que esta não
observou os pressupostos legais e regulamentares, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de seu direito a indenização.

Subdáusula 'Quarta - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração dos
Aproveitamentos Hidrelétricos será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de
contas pelo Interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXTIN(j:ÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS
BENS

A concessão para exploração do serviço público de geração de energia elétrica regulada por este
contrato será considerada extinta, observadas as nonnas legais específicas, nos seguintes casos:

I -
,~-

II -

I1I-

IV-

V -

VI -

pelo advento do termo final do contrato;

pela encampaçào;

pela caducidade;

pela rescisão;

pela anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no ato de sua outorga; e

em caso de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

Subcláusula Primeira - O advento do termo final do contrato opera, de pleno direito, a extinção
das concessões, facultando-se à ~EL, a seu exclusivo critério, prorrogar o presente contrato até
a assunção da nova CONCESSIONARIA.

PROCURADORIA
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Subcláusula Segunda • Decorrido o prazo de vigência do presente contrato e de sua eventual
prorrogação, os bens e instalações vinculados às concessões reverterão ao Poder Concedente,
mediante a indenização dos investimentos realizados, desde que autorizados pela ANEEL e ainda
não amortizados ou depreciados, apurada na forma da legislação pertinente.

Subcláusula Terceira - A qualquer tempo, para atender relevante interesse público, e mediante lei
autorizativa especifica, o Poder Concedente poderá promover a encampação, mediante
indenização prévia dos investimentos vinculados aos bens e instalações ainda não depreciados ou
amortizados, que tenham sido realizados pela CONCESSIONÁRIÃ com autorização da ANEEL.
A determinação do valor da indenização será realizada por auditoria da ANEEL.

Subcláusula Quarta .- Verificada qualquer das hipóteses de inadimplemento previstas na
legislação, especiahnente aquelas consignadas no art. 38 da Lei li! 8.987, de 1995, e neste contrato,
a ANE-EL poderá promover a declaração de caducidade das concessões se a CONCESSIONÁRIA,
notificada, não corrigir as faThas apontadas e não restabelecer a normalidade da execução do
contrato no prazo que for estabelecido.

Subcláusula Quinta •. O processo admiIiistrativo visando a declaração de caducidade não será
instaurado até que tenha sido dado inteiro conhecimento à CONCESSIONÁRIA, em detalhes, das
infrações notificadas, bem como tempo suficiente para providenciar as correções de acordo com os
termos deste contrato.

Subcláusula Sexta .,.,A declaração da caducidade não acarretará, para o Poder Concedente,
qualquer responsabilidade em relação ao. ônus, encargos ou compromissos com terceiros que
tenham contratado com a CONCESSIONARIA, nem com relação aos empregados desta.

Subcláusula Sétima - Mediante ação judicial, especialmente intentada para esse fim, poderá a
CONCESSION.ÁR(A. promover a rescisão deste contrato no caso de descumprimento, pelo Poder
Concedente, das normas contratuais aqui estabelecidas. Nesta hipótese, a CONCESSIONÁRIA
não poderá interromper ou paralisar a geração nos Aproveitamentos Hidrelétricos enquanto não
transitar em julgado a decisão judicial que decretar a extinção deste contrato.

~. Subcláusula Oitava •. Em qualquer hipótese de extinção da concessão, o Poder Concedente
assumirá, imediatamente, a exploração dos Aproveitamentos Hidrelétricos para garantir a sua
continuidade e regularidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMPROMISSOS DO ACIONISTA
CONTROLADOR

o Acionista Controlador declara aceitar e submeter-se, sem qualquer ressalva, às condições e
cláusulas deste contrato, obrigando-se a introduzir no Estatuto Social da CONCESSIONÁRIA
disposição no sentido de não transferir, ceder ou de qualquer forma alienar, direta ou indiretamente,
gratuita ou onerosamente, as ações que fazem parte do grupo de controle sem a prévia
concordância da ANEEL.

Subciáusula Única - Na hipótese de transferência, integral ou parcial, de ações que representam o
controle societário, o(s) novo(s) acionista(s) controlador(es) deverá(ão) assinar tenno de anuência e
submissão às cláusulas deste contrato e às normas legais e regulamentares da concessão, no prazo e
condições determinados pe NEEL.

PROCURADORJA " f
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MODO AMIGA VEL DE SOLUÇA0 DE

DIVERGÊNCIAS E FORO DO' CONTRATO

Resguardado o interesse público, na hipótese de divergência na interpretação ou execução de
dispositivos do presente Contrato. a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar, às áreas
organizacionais da ANEEL afetas ao assunto, a realização de audiências com a finalidade de
harmonizar os entendimentos, conforme procedimento aplicável.

Snbcláusula Única - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias não solucionadas de modo amigável,
na forma indicada no caput desta Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Distrito Federal, com renúncia expressa das partes a outros, por mais privilegiados que sejam.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO

o presente Contrato será registrado e arquivado na ANEEL, que providenciará, dentro dos 20
(vinte) dias que se seguirem a sua assinatura, a publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de
igual teor que são assinadas pelos representantes da ANEEL, da CONCESSIONÁRIA e do
Acionista Controlador, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas, para os devidos
efeitos legais.

checo antos
eral Substituto

Luciano
Diretor-

Brasma - DF, em 27 de d embro de 2000
(JPELAANEEL:

t'AnDa de Moraes
FinãbééiÍÕ •

•

-L /
PELO ACIONISTA CONTROLADOR:

TESTEMUNHAS,

2~:yGu' erme Seidler Filho
CPF,007.349.260-49

.
JaCO~iar
CPF,007,112.176-53
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ANEXO 01

RELAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS COM DESPACHO NÃO
CENTRALIZADO

Potência NDde
NOME Instalada Unidades Rio Município UF

(kW) Geradoras

Colorado 1.120 I Puilã Ta era RS
Mata Cobra 2.880 I Várzea Carazinho RS

ANEXO 02

RELAÇÃO DAS INSTALAÇOES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO ÀS
,~~ CENTRAIS GERADORAS

Subestaçlio (SE)

Colorado
Mata Cohra

Município

Ta era
Carazinho

UF

RS
RS

Linha de
Transmissão

LT - Mata Cobra
LI - Colorado

Tensão Origem

69 SE/MataCobra
13,8 SE/Colorado

Término

SE - Carazinho 1
SE . Carazinho

Extensão

303
400

Circuito

Sim les
Sim les

PROCURADORIA
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Eletrocar Gestão da Qualidade
ISO 9001- ISO 10002 /

VALOR IMOBILIZADO - USINAS
VALOR RESIDUAL REGULAT6RIO

1.. DESCRlçAO DE BENS DA USINA. MATA COBRA

CONTA CONTABll
VAlOR ORIGINAL CONTABIL

'. •
TERRENOS 4.091,42

RESEVATURIOS, BARRAGENS E ADUTORAS 186.705.66

EDIFICAÇOES 35.094,42

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 487.601,92

VElculOS 7.450,00

MÓVEIS E UTENSfuos 395,04

SOMA 721,338,46

Z. -DESCRlçAO DE BENS DA USINA - COLORA DO

CONTA CONTABlL
VAlOR ORlGlNAL CONTABtl.

TERRENOS 4.690,21

RESEVATORIOS, BARRAGENS E ADUTORAS 58.716,72

EDIFICAÇOES 83.191,47

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 843.754,79

VElculOS -
MÓVEIS E UTENSfuos 450,02

SOMA 990.803,21

3.. TOTAL DE BENS DAS USINAS

CONTA CONTAIiIL
VAlOR ORIGiNAl CONTABIL. .

TERRENOS B.781,63

RESEVATORIOS, BARRAGENS E ADUTORAS 245.422,38

EDIFICAÇOES 118.285,89

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.331.356,71

VEICUlOS 7.450,00

MÓVEIS E UTENSfuos 845,06

SOMA 1.7U.141,67

RESUMO - PATRIMONIO VlR USINAS



I,

ANEXO 111



QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO DE CONCESSÃO

DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUiÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA N!! 084/2000.ANEEL

CENTRAIS ELÉTRICAS DE

CARAZINHO S.A •• ELETROCAR

•



íNDICE
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1

CLÁUSULA SEGUNDA ..CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PúBLICO 2

CLÁUSULA TERCEIRA ..OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA DISTRIBUIDORA 3

CLÁUSULA QUARTA ..PRERROGATIVAS DA DISTRIBUIDORA 5

CLÁUSULA QUINTA ..EXPANSÃO E AMPLIAçÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS 6

CLÁUSULA SEXTA ..TARIFAS APLICÁVEIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 6

CLÁUSULA SÉTIMA. SUSTENT ABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 11

CLÁUSULA OITAVA. GOVERNANÇA CORPORATIVA E TRANSPARÊNCIA 12

CLÁUSULA NONA ..FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 13

CLÁUSULA DÉCIMA. PENALIDADES 14

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ..INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO 15

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ..EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS
BENS E INSTALAÇOES VINCULADOS 15

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA .. COMPROMISSOS DO(S) SÓCIO(S)
CONTR.OI..ADOR(ES) 18

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA .. MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIAS E FORO DO CONTRATO 18

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ..DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 19

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ..DEMAIS DISPOSIÇÔES ...............................•.....................19

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO TERMO ADITIVO
...................................................................................................................................................................19

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. CONDIÇÔES DE PRORROGAÇÃO 19

l



~;--;

,-::)

•

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL
MINIsTÉRIo DE MINAS E ENERGIA
GABINETE DO MINISTRO

Pro ••••• ri' 48500.00400012012-16.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO N' 084/2000-ANEEL

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
QUE CELEBRAM A UNIÃo E A CENTRAIS
ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. - ELETROCAR.

A UNIÃo, deravante de.ignada apenas PODER CONCEDENTE, no uso da competência que
lhe confere o art. 21, inciso XII, alínea <Ib",da Constituição Federal, nos termos do art. 3º-A da
Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por intermédio do Ministério de Minas e
Energia - MME, doravante designado apenas MME, inscrito no CNPJ!MF sob o
ri' 37.115.383/0001-53, com Sede à Esplanada do. Mini.térios, Bloco U, CEPo 70065-900,
BrasíliaIDF, representodo pelo Mini.tro de Estado de Minas e Energia, EDUARDO BRAGA e a
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. - ELETROCAR, com Sede no Municipio de
Carazinho, Estado do Rio Graode do Sul, na Avenida Pàtria, n'1.351, inscrita no CNPJ!MF sob
o ri' 88.446.034/0001-55, na condição de Concessionària de Distribuição de Energia Elétrica,
doravante designada DISTRIBUIDORA, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
por .eu Diretor-Pre.idente, ERlNEU CLÓVIS XAVIER, inscrito no CPF!MF sob o
ri' 123.376.680-53, e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, EUGENIO LEONARDO
VIEIRA GRANDÓ, inscrito no CPF!MF sob o ri' 759.507.58IJ..72, com interveniência e
anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com Sede no Município de
Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Flores da Cunha, n' 1.264, inscrita no
CNPJ!MF sob o n' 87.613.535/0001-16, representada por .eu Prefeito Municipal, RENATO
SÚSS, inscrito no CPF!MF sob o n' 006.564.610-04, neste Instrumento designada como SÓCIO
CONTROLADOR, considerando os termos da Lei o' 12.783, de 11 de janeiro de 2013, do
Decreto o' 7.805, de 14 de setembro de 2012, do Decreto o' 8.461, de 2 dejunbo de 2015 e do
Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 9 de novembro de 2015, têm entre si
ajustado o presente Tenno Aditivo ao Contrato de Concessão Til. 084/2000-ANEEL, de acordo
com as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
,

Constitui Objeto deste Termo Aditivo formalizar a prorrogação do Contrato de Concessão do
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica n' 084/2000-ANEEL até 7 de julbo de 2045,
de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 9 de novembro de
2015, com fulcro na Lei ri' 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no Decreto n' 7.805, de 14 de
setembro de 2012 e no Decreto n' 8.461, de 2 de junbo de 2015.

Parágrafn Únicn - O Contrato n' 08412000-ANEEL regula a Exploração do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica no âmbito da Concessão de que é Titular a DISTRIBUIDORA,I~Inas Áreas dos Municípios e discriminados 00Anexo í deste Termo Aditivo. . /

fim ..Jt. , ,"),Df" ~ /l
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Subcláusula Primeira - A Exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
conatitui Concessão Individualizada para a Área constante do Anexo I deste Termo Aditivo,
para todos os efeitos normativos e contratuais, em especial para.fins de eventual Intervenção,
Declaração de Caducidade, Encampação ou oulras Formas de Extinção.

Subcláusula Segunda - As Instalações de Transmissão de âmbito Próprio da Distribuição
poderão ser consideradas Integrantes da Concessão de Distribuição conforme Regulação da
ANEEL.

Subcláusula Terceira ~ Respeitados os Contratos vigentes, a Concessão do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica regulada neste Conlrato não confere à DISTRIBUIDORA
direito de exclusividade relativamente aos consumidores de energia elétrica que, por força de
Lei, possam adquirir energia elétrica de outro Fornecedor.

Subolãusula Quarta - A Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
regulada neste Contrato não confere exclusividade de atendimento nas Áreas onde a Agência
Nacional de Energia Elétrica • ANEEL constatar a atoação de fato de Cooperativas de
Eletrificação Rural.

Suboláusula Quinta - A DISTRIBUIDORA aceita que a Exploração do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica. de que é Titular, seja realizada como Função de Utilidade
Pública Prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais, as
quais deverão favorecer a modicidade tarifária, nos tennos e condições previstas na legislação e
na Regulação da ANEEL.

Subclánsu1a Sexta - Quaisquer normas, instruções, regulação ou determinações de caráter geral
aplicáveis às Prestadoras de Serviço Público de Distribuiçlo de Energia Elétrica, quando
expedidas pelo PODER CONCEDENTE ou pela ANEEL, aplicar-se-ão automaticamente ao
Objeto da Concessão ora Contratada, a elas submetendo-se a DISTRIBUIDORA como
condições implícitas e integrantes deste Contrato, observado o disposto na Subcláusula Décima
Sétima da Cláusula Sexta.

SubcHusula Sétima - A DISTRIBUIDORA deverá ceder ou incorporar, conforme
determinação do PODER CONCEDENTE ou da ANEEL, Ativos provenientes de outras
Concessões ou de Agentes do Setor Elétrico.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Na Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica referido neste Contrato, a
DISTRIBUIDORA se compromete com a prestação do serviço adequado, tendo ampla liberdade
na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas as
prescrições deste Contrato e das normas legais e regulamentares, assim como as instruções e
determinações do PODER CONCEDENTE e da ANEEL.

Subeláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a adotar tecnologia adequada e a
empregar métodos operativos, materiais, equipamentos e instalações que, atendidas as normas
técnicas brasileiras, garantam a prestação do serviço adequado de distribuição de energia
elétrica, inclusive a segurança das pessoas e das instalações, na forma prevista nas normas

~ setori.us. ,I
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SubcláUllula Segunda - A prestação do serviço adequado pressupõe a adoção das melhores
práticas setoriais e das normas aplicáveis, notadamente quanto à operação, manutenção,
p~amento do Sistema Elétrico e modernização das Instalações.

SnbcláUllu1a Terceira - A DISTRIBUIDORA atenderá aos pedidos dos interessados para a
utilização do serviço concedido, nas condições estabelecidas nos Contratos e na regulação da
ANEEL, assegurando o tratamento não discriminatório a todos os usuários.

SubeláUllu1a Quarta • A suspensão do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica dar-se-á por
razões de ordem técnica ou de segurança e por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade, conforme regulação da ANEEL.

SnbcláUllula QnInta - Na exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
Objeto deste Contrato, a DISTRIBUIDORA deverá obselVar o tratamento isonômico, inclusive
tarifário, dos seus usuários, confonne regulação da ANEEL.

SnbeláUllula Sexta - A DISTRIBUIDORA se compromete a respeitar os padrões de qualidade
estabelecidos pela ANEEL.

Sobcláosula Sétima - O descumprimento de padroes de qualidade estabelecidos pela ANEEL
poderá obrigar a DISTRIBUIDORA a compensar os usuários pela má qualidade da prestação do
Serviço de Distribuição, confonne regulação da ANEEL, sem prejulzo da aplicação das
penalidades previstas.

SubcláUllula Oitava - O descuniprlmento de limites anuais globais de indicadores de
continuidade coletivos por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderã,
conforme regulação da ANEEL, implicar a limitação de distribuição de dividendos ou
pagamento de jW'Os sobre o capital próprio, até que os parâmetros regulatórios sejam
restaurados, observado o inciso I, da SubcláusuJa Primeira, da Clâusula Sétima.

Parágrafo Único - Nos últimos cinco anos do Contrato, visando assegurar a adequada Prestação
do Serviço pela DISTRIBUIDORA, o diaposto nesta Subcláusula se aplicará no caso de
qualquer descumprimento de Limites Anuais Globais de Indicadores de Continuidade Coletivos.

SubcláUllula Nona - A DISTRIBUIDORA se compromete a elaborar e manter o Plaoo de
Manutençlo das Instalações de Distribuição atualizado, estabelecendo as periodicidades e
atividades de manutenção que atendam às Especificações Técnicas dos Equipamentos e à
adequada Prestação Serviço, de forma a apresentar à ANEEL quando solicitado.

Subcláu.ula Décima - A DISTRIBUIDORA obriga-se a cumprir as Metas de Universalização
do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, confonne regulação da ANEEL.

Subcláo.ula Décima Primeira - Cumpre à DISTRIBUIDORA observar o diapasto na
legislação consumerista, 00 que couber à Prestação do Serviço Público de Distribuição de
Energla Elétrica

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA DISTRIBUIDORA

~

Além de outras decorrentes das normas legais e regulamentares vigentes e de outras diSP7si s
0NJl.IlIII0E deste Contrato, constituem obrigações da DISTRIBUIDORA: .~JJ
~ fi.- ,9,JP5I/1!
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I - operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do Serviço
Regulado, a segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações;

II. organizar e manter controle patrimonial dos bens e instalações vinculados à concessão,
zelando por sua integridade e providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica,
sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico, estejam sempre adequadamente
garantidos por seguro;

111- prestar contas à ANEEL da Gestão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica
concedido, na periodicidade e forma previstas nas normas setoriais;

IV - observar a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas consequências de seu
eventual descumprimento;

V - assegurar aos interessados, na forma da lei e regulamentação, o livre acesso às suas Redes,
consoante as condições gerais de acesso e as tarifas estabelecidas pela ANEEL;

VI - participar, quando for o caso, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
e do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, nas condições previstas pelo Estatuto do
ONS e pela Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, submetendo-se às regras e
procedimentos emanados destas Entidades;

VII - manter seu acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes;

vm - instalar, por sua conta, os equipamentos de monitoramento e controle de tensão
necessários para assegurar a qualidade do serviço, inclusive aqueles solicitados pelo Operador
Nacional do Sistema Eiétrico;

IX - adotar as soluções decorrentes do planejamento da operação do Sistema Interligado
Nacional. SIN. especialmente aquelas relacionadas aos Sistemas Especiais de Proteção - SEP;

X - realizar. em conjunto com as Transmissoras, os estudos e os ajustes necessários ao
funcionamento adequado dos Sistemas de Proteção nas Fronteiras com a Rede Básica do SIN;

XI - compartilhar infraestrutura com outros Prestadores de Serviço Público, observando as
condições de segurança, o tratamento isonômico e buscando a redução de custos;

XII - p=tar contas aos usuários, petiodicamente, da Gestão do Serviço Público de Distribuição
de Energia Elétrica concedido, nos termos estabelecidos pela regulação da ANEEL;

XIII - submeter à anuência prévia da ANEEL, na forma e condiçOes previstas nas normas
setoriais:
a) a alienação, cessão, concessão, transferência, dação em garantia ou desvinculação de Ativos
vinculados ao Serviço Público Outorgado; e
b) a transferência de Concessão ou do Controle Societário;

XIV. comprometer-se com a redução de perdas elétricas, conforme regulação da ANEEL,
sujeitando.se, inclusive, a sanções pelo seu descumprimento;

Subcláu.ula Primeira - Compete à DISTRIBUIDORA captar, aplicar e gerir os recursos
financeiros necessários à adequada Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia
Elétrica regulado neste Contrato.

Subcláusula Segunda - A DISTRIBUIDORA fica obrigada a aplicar, conforme estabelecido
~ pelas normas vigentes, parte de sua Receita Operacional Líquida, em pesquisa e
~ desenvolvimento do Setor Elétrico e em Programas de Eficiência Energéti_ca~~Ul.F~._/
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Subclánsula Terceira - Na contratação de serviços e na aquisição de materiais e equipamentos
vinculados ao Serviço Objeto deste Contrato, a DISTRIBUIDORA deverá considerar ofertas de
fornecedores nacionais atuantes no respectivo segmento e. nos casos em que haja equivalência
en~as ofertas, em termos de preço. prazo de entrega e atendimento às especificações técnicas,
obriga~sea assegurar preferência a empresas constituídas sob as leis brasileiras e com Sede e
Administração no Pais.

Snbclánsula Quarta • Na execução do Serviço Concedido, a DISTRIBUIDORA responderá
por todos os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE, aos usuários de seus serviços ou a
terceiros. sem que a fiscalização exercida pelo Órgão Competente exclua ou atenue essa
responsabilidade,

CLÁUSULA QUARTA - PRERROGATIVAS DA DISTRIBUIDORA

Além de oU1rosdireitos decorrentes dos nonnas legais e regulamentares vigentes e de ou1ras
disposições deste Contrato, constituem prerrogativas da DISTRIBUIDORA, inerentes à
concessão:

I- utilizar. por prazo indeterminado, os terrenos de domínio público, estabelecendo sobre eles
estradas, vias ou caminhos de acesso e as servidões que se tomarem necessárias à exploração do
serviço, com sujeição às normas setoriais;

II- promover desapropriação e instituir servidões administrativas sobre bens declarados de
utilidade pública, necessários à execução de serviços ou de obras vinculados ao Serviço, llICalldo
com o pagamento das indenizações correspondentes, quando cabíveis, bem assim com o ônus de
sua adequada manutenção;

m - construir estradas e implantar Sistemas de Telecomunicações, sem prejuízo de terceiros,
para uso exclusivo na Exploração do Serviço, respeitadas as normas setoriais; e

N - estabelecer Linhas e Redes de Energia Elétrica, bem como oU1ros Equipamentos e
Instalações Vinculados ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, para
atendimento de usuários em sua Área de Concessllo.

Subcláusula Primeira ~ As prerrogativas decorrentes da prestação do serviço objeto deste
Contrato não conferem à DISTRIBUIDORA imunidade ou isenção tributárias, ressalvadas as
situações expressamente indicadas em Lei.

Subcláusula Segunda - As prerrogativas, em razão deste Contrato, conferidas à
DISlRIBUIDORA não afetarão os direitos de terceiros e dos usuários do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica, que ficam expressamente ressalvados.

Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA poderá contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes ou acessórias ao Serviço Concedido, assim como a
implementação de projetos associados., observando-se que:

I- tais contratos reger-se-ão pelo direito privado, ressalvadas, quando pertinentes, as
disposições legais aiinentes à contratação pela Administração Pública;

11 - tais contratos não estabelecem qualquer relação juridica entre os terceiros contratados pela
DISTRIBUIDORA e o PODER CONCEDENTE ou aANEEL; e f

. m - a execução das atividades contratadas com terce~s nãoex~luie7;po );res õeo
~ cumprimento das normas que regem a Prestação do Semço Concedido. ; ~

I~I ,d I'



,

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão ". 08412000-ANEEL _ ti. 6

Subdáusula Quarta - Do disposto no art. 1', do Decreto n'4.932, de 23 de dezembro de 2003.
com base na allnea "e", do art 151, do Decreto n' 24.643, de lO de julho de 1934, no ar!. 28 de
Lei ". 9.427, de.26 de dezembro de 1996, no inciso XXXIV, ar!. 40, Anexo 1. do Decreto
". 2.335, de 6 de outubro de 1997, fica a DISTRIBUIDORA autorizada a realizar estudos
geológicos e topográficos, necessários a elaboração do Projeto das 1nsta1açõesde Distribuição.

Subclánsula Quinta - A autorização referida na Subcláusula anterior confere à
DISTRIBUIDORA, com fundamento na Lei n. 6.712, de 5 de novembro de 1979, competência
e direito para a realização dos levantamentos de campo junto às propriedades particulares
situadas na Rota das Linhas de Distribuição.

8ubcláusuJa Serta . A autorização referida nas duas Subcláusulas anteriores não exime a
DISTRIBUIDORA de repsrar, imediatamente, os eventuais danos caussdos às propriedades
locali7lldas na Rota das Linhas de Distribuição em decorrência dos estudos autori7lldos.

CLÁUSULA QUINTA - EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

A DISTRIBUIDORA obriga-se a prover o atendimento das demandas do Serviço Concedido,
incluindo a implantação de novas Instalações, ampliação e modificação das existentes, assim
como garantir o atendimento de seu mercado de energia presente e futuro.

Subdáusula Primeira - As novas instalações, as ampliações e as modificações das lusta1ações
existentes, inclusive as de Transmissão de âmbito próprio da Distribuição, deverão obedecer aos
procedimentos legais especificos e às normas do PODER CONCEDENTE e da ANEEL e
incorporar-se-ão à Concessão, rc:gu1ando-se pelas disposições deste Contrato e pelas normas
legais e regulamentares da Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.

Subclánsula Segunda. Compete à DISTRIBUIDORA planejar a expansão e a ampliação do
Sistema de Distribuição, observando o critério de Menor Custo Global para o Sistema Elétrico e
considenmdo as possibilidades de integração com outros Sistemas de Distribuição e de
Transmissão.

Subcláusula Terceira. Compete à DISTRIBUIDORA efetuar, consoante o Planejamento do
Setor Elétrico, os Suprimentos de Energia Elétrica a outras Distribuidoras e as Interligações que
forem necessárias.

Subcláusula Quarta - Compete à DISTRIBUIDORA subsidiar e participar do Planejamento do
Setor Elétrico e da elaboração dos Planos e Estudos de Expansão do Sistema Elétrico Nacional,
implementando as obras de sua responsabilidade e fazendo cumprir, em sua Área de Concessão,
as determinsções técnicas e administrativas deles decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - TARIFAS APLICÁVEIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Pela Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica que lhe é Coucedido por
este Contrato, a DISTRIBUIDORA cobntrà as tarifas bomologadas pela ANEEL.

Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA reconhece que as tarifas vigentes na dala da
assinatum deste Tenno Aditivo, em conjunto com as regras de Reposicionamento Tarifário são
suficientes à adequada Prestaçoo do Serviço e à manutenção do ~~f:;:::-I Econômico-Financeiro deste Contrato. AI1/ f17
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RR=VPA+VPB
Onde:
RR: Receita Requerida;

VPAo Valor da Parcela A considerando as condições vigentes na data do reajuste em
processamento e o Mercado de Referência, podendo contemplar ajustes e previsões., conforme
regulação da ANEEL e legislação setorial;

VPB: Valor resultante da aplicação da Tarifa correapondente aos Itens que compõem a Parcela
B, vigente na Data de Referência Antetior, ao Mercado de Referência, atoalizado pela difereoça
entre o Indice de Variação da Inflação (M) e o Fator X;

IVI: Número Indice obtido pela divisão dos índices do IPCA, do IBGE, ou do Indice que vier a
sucedê-Io, do mês anterior à data do reajuste em processamento e o Índice considerado no
último Reposicionamento Tarifário;
Fator X: Valor estabelecido pela ANEEL, de acordo com a SubcláusuIa Décima Quinta desta
Cláusula;
Data de Referenda Anterior: Data do Último Reposicionamento Tarifário;
Mercado de Referência: Composto pelos Montantes de Energia Elétrica e de Demanda de
Potência Faturados no Periodo de Referência; e
Período de Referência: Doze meses anteriores ao mês do Reajuste Tarifário Anual ou Revisão
Tarifária Periódica em Processamento, quaodo for o caso.

Subcláusula Sétima - A forma de cálculo dos Níveis Regulatórios ou os Niveis Regulatórios
das Perdas de Energia Elétrica do Sistema de Distribuição serão estabelecidos nas Revisões
Tarifárias Ordinárias a partir de análise de eficiência, que deverá levar em consideração, quando
cabível, o dasempenho das Concessionárias de Dis1ribuição de Energia Elétrica comparáveis e
as características da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA. Os Níveis Regulatórlos de
Perdas de Energia Elétrica na Rede Básica serão definidos a cada Reposicionamento Tarifário a
partir dos Niveis observados nos últimos doze meses com infOl'llUlÇÕesdisponíveis.

Parágrafo Único • A regulação da ANEEL definirá o Tratamento Regulatórlo das Perdas de
Energia Elétrica das Demais Instalações de Transmissão (Df!).

Subcláusula Oitava - Os Niveis Regulatórlos de Receitas Irrecuperáveis serão definidos nas
Revisões Tarifárias Ordinárias a partir de análise de eficiência. que levará em consideração o
desempenho das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica comparáveis e as
caracteristicas da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA.

SubclAusula Nona - A Receita Requerida mencionada na Subcláusula Sexta desta Cláusula e na
Subcláusula Décima Primeira desta Cláusula não considerará eventuais descontos tarifários e
outras Fontes de Receita, tais como Recursos da Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE),
Outras Receitas e Receitas com Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativo, sendo que:

I • Ulttapassagem de Demanda: Montantes de Demanda de Potência Ativa ou de Uso do Sistema
de Distribuição Medidos que Excederem os Valores Contratados, conforme regulação da
ANER; .

~

n _Excedente de Reativo: Montantes de Energia Elétrica Reativa e Demanda1ff~cia
Reativa que Excederem o Limite Permitido, conforme regulação da ANEEL; e (1;,

.tnn.Jl: . n A
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m - OUtras Receillls: Parcela das Receillls Auferidas pela DISTRIBUIDORA no Exercício de
Outras Atividades Empresariais referidas na Subcláusula Quinta da Cláusula Primeira,
ObSeIVadOo disposto na Subcláusula Décima Oitava desta Cláusula.

Subdáusula Décima - No Processo de Cálculo das Tarifas mencionado na Subc1áusula
Vigésima Primeira desta Cláusula a ANEEL deverá subtrair da Parcela B as Receillls Totais
Faturadas no Periodo de Referência com illtrapassagem de Demanda e Excedente de Reativo,
além dos Valores de Outras Receillls Faturados no Periedo de Referência, conforme Subcláusula
Décima Oitava desta Cláusula.

Subcláusula Décima Primeira - Nos Processos de Revisões TarifáriasOrdináriasa Receita
Requerida será calculada pela soma do Valor da Parcela A e da Parcela B.

Subcláusula Dicima Segunda - Nos Processos de Revisões Terifárias Ordinárias o valor da
Parcela B será calculado considerando estimulos à eficiência, melhoria da qualidade,
modicidade das tarifas e previsibilidade das regras, confonne regulação da ANEEL, que deverá
ObSeIVOro seguinte:

I -os Custos Operacionais serão calculados a partir de análise de eficiência, que levará em
consideração o Desempenho das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica
comparáveis e as caracterfsticas da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA;

li - os Custos de Capital serão calculados pela soma de duss Parcelas, Remuneração do Capital e
Quota de Reintegração Regulatória;

m - a Remuneração do Capita1 será calculada a partir da Base de Remuneração Regulatória,
ainda não Depreciada/Amortizada, e da Taxa de Retomo Adequada;

N - a Quota de Reintegração Regulatória será calculada a partir da Base de Remuneração
Regulatória e da Taxa de Depreci""ão Regulatória;

v - a Taxa de Retomo Adequada será calculada a partir de Metodologia que considerará os
Riscos do Exercicio da Atividade de Distribuição de Energia Elétrica, ponderando os Custos de
Capital Próprio e de Terceiros, conforme Estnttura de Capital Regulatória;

VI - a Base de Remuneração Regulatória corresponde aos Investimentos Eficientes Realizados
pela DISTRIBUIDORA para Prestação do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica;

vn - a Metodologia de Valoração da Base de Remuneração Regulatória deverá conter, quando
cabível, mecanismos de estimulo a investimentos eficientes, tais como análise de eficiência, que
levará em consideração o Desempenho das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica
comparáveis e as caracteristicas da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA; e

vm - as Parcelas de Remuneração do Capital, Quota de Reintegração Regulatória e Custos
Operacionais poderão ser calculadas em fonna de Anuidade, denominada Anuidade Regulatória,
observando o disposto nos incisos I e VII desta Subc:láusula.

SubcIáusula Décima Terceira - As Revisões Tarifárias Ordinárias obedecerão ao S~guinte

~

Cronograma: a Primeira Revisão será procedida em 22 de julho de 2017 e as sUbseq~es
realizadasa cadacincoanosapartirdestadata. '1J!I( (i (

~ h/ Il.w'
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Subcláusula Décima Quarta - Na Revisão Tarifária Ordinária aplicaase o disposto na
Subcláusula Sexta desta Cláusula para a definição do Valor da Parcela A.

Subeláusula Décima Quinta - Nos Processos de Revisão Tarifiíria Ordinária serão
estabelecidos os Valores ou a Forma de Cálculo do Fator X. com o objetivo de repassar aos
usuários ganhos de produtividade observados no Setor de Distribuição Energia Elétrica e
resultados decorrentes de mecanismos de incentivos, que poderão contemplar estímulos à
melhora na qualidade do Serviço e à eficiência energética, conforme regulação da ANEEL.

Subeláusula Décima Sexta - A pedido da DISTRIBUIDORA, a ANEEL poderá, considerando
o nível eficiente de custos, proceder à Revisão Tarifária Extraordinária, visando restabelecer o
Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato, sem prejuízo dos Reposicionamentos
Tarifários Ordinários, caso sejam comprovadas alterações significativas nos Custos da
DISTRIBUIDORA, que não decorram da ação ou da omissão desta.

Subcláusula Décima Sétima - Havendo alteração unilateral do Contrato de Concessão que
afete o seu Equilíbrio Econômico-Financeiro, devidamente comprovado pela
DISTRIBUIDORA, a ANEEL deverá adotar as medidas uecessárias ao seu restabeleeimeoto,
com efeito a partir da data da alteração.

Subeláusula Décima Oitava - As Receitas Auferidas pela DISTRIBUIDORA no exercicio de
outras atividades empresariais, referidas na Subcláusula Quiota da Cláusula Primeira,
denominadas Outras Receitas, serão revertidas parcialmente à modicidade tarifária nos
Reposicionamentos Tarifários, conforme regulação da ANEEL.

Subcláusula Décima Nona . Nos Reajustes Tarifários e Revisões Tarifárias Ordinárias a
ANEEL garantirá a neutralidade aos Itens da Parcela ~ a ser considerada nos Ajustes da
Receita da DISTRIBUIDORA referidos na Subcláusula Sexta desta Cláusula, consideradas as
diferenças mensais apuradas entre os valores faturados de cada item no Periodo de Referência e
os respectivos valores contemplados no Reposicionamento Tarifário anterior, devidamente
remuneradas com base no mesmo Índice utilizado na apuração do Saldo da Conta de
Compensação de Variação de Valores de Iteos da Parcela A • CVA, observando:

I-no cálculo da neutralidade dos Custos de Conexão e de Uso das Instalações de Transmissão
c/ou Distribuição de Energia Elétrica: as contratações eficientes de Montantes de Uso dos
Sistemas de Transmissão e de Distribuição e de Pontos de Conexão ou contratações de terceiros
cuja responsabilidade pelo pagamento seja da DISTRIBUIDORA;

II-no cálculo da neutralidade dos Custos de Energia Elétrica Comprada.:os níveis eficientes de
perdas, observado o disposto na Subcláusula Sétima d_ Cláusula e na Subcláusula Vigésima
desta Cláusula; e

lIr . no cálculo da neutralidade das Receitas Irrecuperáveis: os percentuais Regulatórios de
Receitas Irrecuperáveis, conforme Subcláusula Oitava desta Cláusula

SubclállBUla Vigésima - A DISTRIBUIDORA obriga-se a obter a energia elétrica requerida
pelos seus consumidores ao menor custo dentre as alternativas disponíveis, sujeitando-se a
limites de repasse dos Custos da Energia Elétrica Comprada nos Reposicionamentos Tarifários,
conforme regulação da ANEEL e legislação setorial.

~ Subeláusula Vigésima Primeira. A Receita Requerida será decomposta em Tari"~~
cobradas dos usuários, mediante metodologia de Estrutura Tarifária definida pela AN , e

: considerará eventuais Descontos Tarifários definidos na leeislacão setorial. .1 _;'

----------------------------------- -_.
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Subcláusula Vigésima Segunda • É vedado à DISTRIBUIDORA cobrar dos usuários, sob
qualquer pretexto, valores de Tarifas superiores àqueles Homologados pela ANEEL.

Subcláusula Vigésima Terceira. É facultado à DISTRIBUIDORA conceder descontos sobre
as Tarifas homologadas pela ANEEL, desde que as Reduções de Receita não impliquem pleitos
compensatórios posteriores quanto à Recuperação do Equih'brio Econômico-Financeiro e
resguardadas as condições constantes na Subcláusula Quinta da Cláusula Segunda

SuIK16usula Vigésima Quarta - O atendimento ao critério de racionalidade operacional e
econômica pelas Concessionárias cujos mercados sejam inferiores a 500 GWhlano deverá
considerar os parâmetros técnicos, econômicos e opemcionais e a estrutura dos mercados
atendidos por Concessionárias do mesmo porte e condição e as demais disposições da legislação
e regulamentação vigentes, observando:

1 • o desconto na Tarifa de Uso do Sistema de DistribuIção existente na data de Prorrogação da
Concessão, concedido pelas supridoras às suas supridas, será reduzido à razão de vinte por cento
ao ano a partir do Primeiro Reajuste Tarifário Anual ou Revisão Tarifária Ordinária após a
Prorrogação da Concessão e será nulo a partir do quinto Processo de Reposicionamento
Tarifárioje
TI - transcorridos cinco anos a partir da data de assinatura deste Contrato, eventuais alterações
nas Tarifas decorrentes da aplicação dos parlimetros. técnicos, econômicos e operacionais
referidos acima dar-se-ão de forma progressiva nos Processos de Revisão Tarifária Ordinária

Subdliusula Vigésima Quinta - Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, quando comprovado seu impacto, implicará a
Revisão da Tarifa, paramais ou paramenos, conforme o caso.

cLÁUSULA SÉTIMA. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A DISTRIBUIDORA se compromete a preservar, durante toda a Concessão, condição de
Sustentabilidade Econômica e Financeira na Gestão dos Seus Custos e Despesas, da solvência
de endividamento, dos investimentos em reposição, melhoria e expansão, além da
responsabilidade no pagamento de tributos e na distribuição de proventos.

Sobcláusula Primeira. O descomprimeoto por parte da DISTRIBUIDORA dos pllIâmetros
mínimos de Sustentabilidade Econômica e Financeira definidos neste Aditivo Contratual
implicanl, sem prejuízo de outras açôes fiscalizalórias:

1. a limitação de distribuIção de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio cujo
valor, isoladamente ou em conjunto, supere vinte e cinco por cento do lucro liquido diminuído
ou acrescido pelos montantes destinados à Reserva Legal (art. 193 da Lei nQ 6.404, de 1976) e à
Reserva para Contingências (art. 195 da Lei nQ 6.404, de 1976) e reversão da mesma Reserva
formada em exercícios anteriores, até que os parâmetros regulatórios sejam restaurados e
observáveis a partir das demonstrações contábeis regulatórias do ano civil subsequentes
entregues à ANEEL;

n-a aceitação de wn regime restritivo de Contratos com partes relacionadas; e

~

III • a exigência de Aportes de Capital does) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES), era m~n e
suficiente para atender à condição de sustentabilidade mínjma, conf0W"yd~ la

., Cláusula Décima Terceira. . n.rX f/;/I/



Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão n" 08412001J-ANEEL. fi. 12

Parágrafo Único - O teto de vinte e cinco por cento a que se refere o Inciso I desta Subcláusula
será modificado. caso legislação superveniente altere o percentual do dividendo obrigatório
estabelecido no ~ 2" do ar!. 202 da Lei ri' 6.404, de 1976, com redação dada pela Lei n' 10.303,
de 2001.

Snbclánsnla Segunda - A DISTRIBUIDORA deverá mau... lnscrito em seus Atos
Constitutivos, durante toda a Cnncessão, o dispositivo previsto pelo Inciso I da Subcláusula
Primeira e pela Subcláusula Oitava da Cláusula Segunda.

Parágrafo Único - O Ato Constitutivo alterado deverá ser enviado à ANEEL em até cento e
oitenta dias da data de assinatura deste Termo Aditivo.

Snbelánsnla Terceira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a não efetuar redução do seu Capital
Social sem prévia anuência da ANEEL.

Subcláuaula Quarta • A DISTRIBUIDORA se compromete a atender a todas as obrigações de
natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, os encargos oriundos de normas regulamentares
estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL, bem assim a quaisquer outras
obrigações relacionadas ou decorrentes da Exploração do Serviço Público de Distribuição de
Energia Elétrica, especialmente quanto ao pagamento dos valores relativos à Fiscalização do
Serviço Público de Distribuição, conforme normas setoriais.

Subclánsnla Quinta - A DISTRIBUIDORA poderá oferecer os direitos emergentes da
Concessão que lhe é outorgada, inclusive créditos operacionais futuros, em garantia de
empréstimos, finaoclamentos ou qualquer outra opemçllo vinculada ao Objeto da Cnncessãn,
desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da Prestação do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas hipóteses, condições e segundo procedimentos
estabelecidos em regulação da ANEEL.

Panlgrafo Únleo - A eventual autorização da ANEEL não estabelecerá qualquer direito ou
relação jurídica entre os Agentes Financiadores e a ANEEL, ou ainda entre aqueles e O PODER
CONCEDENTE, mesmo que caracrerizado o descumprimento dos Cnmpromizaos Fiuancelros
contraídos pela DISTRIBUIDORA.

CLÁUSULA OITAVA. GOVERNANÇA CORPORATIVA E TRANSPARÊNCIA

A DISTRIBUIDORA se compromete a empregar seus melhores esforços para manter seus
Níveis de Governança e Transparência alinhados ãs melhores práticas e harmônicos à sua
condição de Prestadors de Serviço Público Essenctal.

Snbelánsnla Primeira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a observar a regulação da ANEEL
sobre Governança e Transparência que poderá compreender, entre outros, parâmetros m1nimos e
deveres regulatórios relacionados ao Conselho de Administração, à Diretoria, ao Conselho
Fiscal, à Auditoria e à Conformidade.

Subclánsnla Segunda - Na elaboração da regulação, a ANEEL observará: (i) o estado-da-arte
da Govemança Nacional e Internacional, privada e pública, balizando-se pelos mais elevados
Níveis de Govemança do Mercado de Capitais e exigidos por Órgãos Reguladores, além de
Estudos de Instituições Acadêmicas ou relacionadas ao desenvolvimento, (ü) o nível de
desenvolvimento e as especificidades do Setor Elétrico Bl'88ileiro, inclusive a segregação de
atividades e a necessidade de blindagem e individualização das Distribuidoras, (ili) o porte das
Concessionárias, (iv) o lapso temporal para adequação ãs obrigações regulat6rias, entre ~s
aspectos pertinentes, sempre observando a legislação societária. ,!t I/t//

~ fl\ ;'/' j<I ~-...¥I fi / J,[.L./
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Sabdánsula Terceira - A DISTRIBUIDORA deve manter na ANEEL, desde a assinatura do
Contrato, Declaração de todos seus Administradores e Conselheiros Fiscais afinnando que
compreendem seu papel e responsabilidades decorrentes da Gestão de um Serviço Público
Essencial, aceitando responsabilidade pela qualidade e tempestividade das infonnaçôes
fornecidas no âmbito da sua competência e pela Prestação de Contas ao Poder Público,
atualizando as Declarações dentro de trinta dias a contar da assinatura do Termo de Posse.

Sabelánsala Qaarta - A DISTRIBUIDORA deverá submeter à anuência prévia da ANEEL,
nas hipóteses, condições e segundo procedimento estabelecidos em regulação da ANEEL:
I-os Atos e Negócios Jurídicos celebrados com:

a) seus controladores, diretos ou indiretos;
b) suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de
controlador comum;
c) Pessoas Jurídicas que tenham Administradores comuns à Distribuidora; e
d) sens Administradores;

11- a alteração dos sons Atos Constitutivos, exceto para a adequação à Subclàusula Segunda da
Cláusula Sétima; e

m - a transferência do seu Controle Societário.
Sabeláasula Quinta - A DISTRIBUIDORA obtiga-se a:

I.publicar suas Demonstrações Financeiras nos prazos e teImas das normas vigentes;

II - manter Registro Contábil, em separado. das receitas auferidas com as atividades
empresariais referidas na Subclàusu1aQuinta da Cláusula Primeira; e

lU - observar as normas que regem a Contabilidade Regulatória.

Parágrafo Único - A DISTRIBUIDORA deverá alterar, se necessário, e manter inscrito em
seus Atos Constitutivos, dW'alltetoda a Concessão, as obrigações previstas na Cláusula Oitava

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A Exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Objeto deste Contrato será
acompanhada, fiscalizada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Subeláa.ula Primeira - A Fiscalização abrangerá o Acompanhamento e o Controle das Ações
da DISTRIBUIDORA nas áreas administrativa, técnica, operacional, comercial, econômica,
financeira e contábil, podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedlmento ou sustar Ações
que considere incompatíveis com a Prestação Adequada do Serviço Concedido ou que possam
comprometer o Equilfbrio Econômico e Financeiro da Concessão.

Subelánsula Segunda - Os Servidores da ANEEL, ou seus Prepostos, especialmente
designados, terão livre e irrestrito acesso. em qualquer época, a toda e qualquer documentação,
sistema computacional, obra, instalação e equipamento vinculado ao Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica, inclusive seus Registros Contábeis, e poderão requisitar, a
qualquer setor ou pessoa da DISTRIBUIDORA, dados e informações que permitam evidenci
cumprimento das Cláusulas e Subcláusulas do presente Contrato, bem como da legis or1~::'~c:'dO vedado à DISTRIBUIDORA restringir, sob qual~Jal~;,açãor nesta

~ ~_ J., Y1/ I'



Quarto Tenno Aditivo ao Contrato de Concessão ri' 084/2000-ANEEL _fi. 14

SubdAusula Torcem. - A DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar à ANEEL, sempre que
solicitado, acesso remoto a todos os Sistemas utilizados para a Prestação dos Serviços, pelo
período que se fizer necessário e nos prazos requisitados.

Subeláusula Quarta - A Fiscalização Econômico-Financeita compreenderá a análise e o
aoompanhamento eles Operações Financeiras, os Registros Contábeis d. DISTRIBUIDORA.
Balancetes, Relatórios e Demonstrações Financeiras, Prestação Anual de Contas e quaisquer
outros Documentos julgados necessários para uma perfeita avaliação da Gestão da Concessão.

Subcláusula Quinta - A ANEEL poderá detenninar à DISTRIBUIDORA • Rescisão de
qualquer Contrato por ela celebrado, quando verificar que dele possam resultar danos ao Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica Concedido ou Tratamento Tarifuio Diferenciado.
Usuários que se encontrem na mesma Tensão de Fornecimento e na mesma Classe de Consumo,
exceto nos casos previstos na legislação.

Subcláusula SeIta - A Fiscalização da ANEEL nDo exime • DISTRIBUIDORA de suas
Responsabilidades quanto à adequação eles suas Obras e Instal.ções, ao cumprimento eles
Normas de Serviço estabelecidas pela legislação vigente, à correção e legalidade dos Registros
Contábeis, das Obrig.ções Financeiras, Técnicas, Comerciais e Societárias e à Qualidade dos
Serviços Prestados.

Subcláusula Sétima - O desatendimento, pela DISTRIBUIDORA. eles Solicitações e
Determinações da Fiscalizaçao implicará • aplicação eles Penalidades previstas nas nonnas
regulamentares ou nas disposições deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

Pelo descumprimento des disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes ao
Serviço e Instalações de Energia Elétrica, a DISTRIBUIDORA estarà sujeila a penalidades
conforme legislação e regulamentação em vigor, sem prejuízo do disposto no art. 17, inciso III,
do Anexo I, do Decreto ri' 2.335, de 1997 e nas Cl.usulas Décima Primeira e Décima Segunda
deste Contrato.

Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA estarà sujeila à Penalidade de Multa, .plicada
pela ANEEL de acordo com Resolução Especifica, no valor máximo, por Infração Incorrida. de
dois por cento do Montante do Faturamento da Concessionária dos últimos doze meses
anteriores à lavratura do Auto de Infração, nos termos do art. 3', inciso X, da Lei n' 9.427, de
1995.

Parágrafo Único - O Montante do Faturamento a que se refere esta Subcláusula será o que
constar do Balancete Mensal Padronizado - BMP disponivel ero da1a anterior à lavratura do
Auto de Infração, nos termos do Regulamento Setorial.

Subcláu.ula Segunda - As Penalidades serão aplicadas mediaote Processo Administrativo,
sendo assegurados à DISTRIBUIDORA seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Subcláusula Terceira - A ANEEL promoverá a Cobrança Judicial, por Via de Execução, na
forma da legislação vigente, de qualquer PenalidBde de Multa aplicada por descumprimento de
Preceito Legal, Regulamentar ou Contratual cujo valor não tenha sido recolhidO?l'

~ DISTRIBUIDORA no Prazo Fixado pela Fiscalização. . (f . ,r!. /.
I~I ~, lf.1P.':'J 1'//
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO

Sem prejuízo das Penalidades cabíveis e das Responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá
Intervir na Concessão, nos tenDos da Lei rf 8.987, de 1995 e da Lei n' 12.767, de 2012, a
qualquer tempo, para assegurar a Prestação Adequada do Serviço ou o Cumprimento, pela
DISTRIBUIDORA, das Normas Legais, Regulamentares ou Contratuais.

Subcl6usula ÚDica - A Intervenção será detenninada por Ato da ANEEL, que designará o
Interventor, o Prazo, os Objetivos e os Limites da Intervenção, devendo ser instaurado Processo
Administrativo em trinta dias após a publicação do Ato, para apurar as causas determinantes da
medida e as responsabilidades incidentes, assegurando à DISTRIBUIDORA o direito '"
contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO
DOS BENS E INSTALAÇÕES VINCULADOS

A Concessão para Explo~ do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica regulada
por este Contrato será considerada Extinta" observadas as nonnas setoriais, DOS seguintes casos:
I - Advento do Termo Contra1ual;
II - Encampação do Serviço;
III - Caducidade;
N - Rescisão;
V ~ anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no Procedimento ou no Ato de
sua Outorga; e
VI - falência ou extinção da DISTRIBUIDORA.

Snbcláusula Primeira - O Advento do Termo Contra1ual opera de pleno direito a Extinção da
Concessão, facultando-se ao PODER CONCEDENTE, quando indispensàvel à preservação da
continuidade na Prestação do Serviço Público, prorrogar precariamente o presente Contrato até a
asSlnlção de nova Outorga.

SubcláusuJa Segunda ~Extinta a Concessão, operar-se~á,de pleno direito, a Reversão dos Bens
e Iosta1ações Vinculados '" Serviço '" PODER CONCEDENTE, procedeodo-se "'s
levantamentos e às avaliações, bem como a determinação do Montante da Indenização devida à
DISTRIBUIDORA, considerando os seguintes Procedimentos:
a) Realização de Inventário dos Bens Reversíveis;
b) Valo~ destes Bens pelo Valor Novo de Reposição - VNR;
c) Consideração da Depreciação Acumulada observadas as Datas de Iocol]lo~ do Bem '"
Sistema Elétrico obtendo-se o Valor Líquido; e
d) Abatimento das Obrigações Especiais - OE do Cálculo do ValOIa ser Iodenizado.

Subcltusula Terceira - Além dos Valores Indenizados referentes "'s Ativos ainda não
Amortizados dos Bens Reversíveis, também serão considerados, para fins de Indenização, os
Saldos Remanescentes (Ativos ou Passivos) de Eventual Insuficiência de Recolhimento ou
Ressarcimento pela Tarifa em decorrência da Extinção, por qualquer motivo, da Concessão,
relativos a Valares Financeiros a serem apurado~ com base nos Regulamentos preestabelecidos
pelo Regulador, incluídos aqueles constituídos após a última Alteração Tarifária.
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Subcláusula Quarta . São considerados Bens Reversíveis aqueles Vinculados ao Serviço
Concedido. indispensáveis para a continuidade da Prestação do Serviço Público de Distribuição
de Energia Elétrica.

Subcláusa1a Quinta. Para atender ao Interesse Público, mediante Lei autorizativa específica, o
PODER CONCEDENTE poderá Retomar o Serviço, após Prévio Pagamento da Indeoização das
Parcelas dos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis, ainda não Amortizados ou
Depreciados, que tenham sido realizados pela DISTRIBUIDORA para garantir a Prestação do
Serviço Público Adequado.

Subcláusula Sexta - Havendo Reversão dos Bens Vinculados ao Serviço em virtude da
Extinção da Concessão, esses deverão estar em Condições Adequadas de ()peração com as
Características e Requisitos Técnicos Básicos, mantidas em acordo com Revisões de Regulação
da ANEEL, que assegurem a continuidade do Serviço Público de Distribuição.

Snbcláusula Sétima - Verificada qualquer das hipóteses de Inadimplemento previstas nas
Normas Vigentes e neste Termo Aditivo, a ANEEL instaurará Processo Administrativo para
verificação das Infrações e Falhas, assegurado o contraditório e a ampla defesa à
DISTRIBUIDORA, e poderá recomendar ao Poder Concedente a Declaração de Caducidade da
Concessllo, que poderá adotar as seguintes Medidas, além daquelas previstas na Lei n2 8.987, de
1995 e rf1.12.783, de 2013:
1- Deflagrar o Processo de Licitação da Concessão;
II-Celebrar o Contrato de Concessão com o Novo Concessionário concomitantemente com a
Declaração de Caducidade da Concessão; e
m . Disciplinar wna Fase de Transição para a Assunção do SeIViço pelo Novo Concessionário.

Parágrafo I' - Para fins da preservação da continuidade da Prestação do Serviço Público, a
ANEEL poderá Intervir na DISTRIBUIDORA até que o Processo Licitatório seja Concluído.

Parágrafo 2" - Para fins da preservação da continuidade da Prestação do Serviço Público, o
Poder Concedente estabelecerá, a trinta e seis meses do Termo deste Contrato, as Diretrizes para
Licitação do Serviço Público Objeto deste Contrato, sendo que para a Fase de Transição, a
Distribuidora se compromete a manter a Prestação do Serviço Adequado, particularmente a:
a) manter a qualidade da Prestação do Serviço e a condição de Sus!entabilidade
Econômico-Finacceira;
b) dar amplo acesso às Informações Administrativas, Comerciais e Operacionais; e
c) submeter-se a Regulação Especifica da ANEEL para o Penado de Encerramento Contratual.

Subdáusula Oitava - A Concessionária poderá apresentar Plano de Transferência do Controle
Societário anteriormente à instauração pela ANEEL de Processo Administrativo em face do
Descumprimento das Condições de Prorrogação de que trala a Cláusula Décima Oilava,
observando que:
I-O Plano de Transferência de Controle Societário deverá demonstrar a Viabilidade da Troca
de Controle e o Beneficio dessa Medida para a Adequação do Serviço Prestado;
n - A Transferência de Controle Societário deverá ser concluída antes da instauração do
Processo de Extinção da Concessão; e
111 - Verificado o não Cumprimento do Plano de Transferência de Controle Societário pela

~

Concessionária ou a sua não Aprovação pela ANEEL, será instaurado o Processo de EWtinção
Concessão e caberá à ANEEL instruir o Processo e o encaminhar ao Ministério di. . e

f!?'?':J .f>, Energia, com sua manifestação. • J. Ití!/i/S-
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Subclllusula Nona - Para efeito das Indenizações tratadas nas Subcláusulas Segunda, Terceira,
Quarta e Sexta desta Clãosula, o Valor de Indenização dos Bens Reversíveis será aquele
resultante de Inventário procedido pela ANEEL ou Preposto especialmente designado, devendo
seu Pagamento ser realizado em conformidade com o disposto nas Normas Setoriais, depois de
finalizado o Processo Administrativo e esgotados todos os Prazos e Instâncias de Recurso.

Snbe1llusula Décima - O Processo Administrativo a que se refere a Subclllusula Sétima desta
C1lIusulanão será lustaurado até que tenha sido dada plena ciência à DISTRIBUIDORA das
Infrações incorridas, bem assim estabelecido Prazo compatível com o Cumprimento das
Correções eventualmente determinadas se couberem, nos termos do Processo de Fiscalização da
ANEEL.

Subc1llusuIa Décima Primeira - A Declaração da Caducidade não acarretará, para o PODER
CONCEDENTE, qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos
com terceiros que tenham sido contratados pela DISTRIBUIDORA,. ou em relação a seus
empregados.

Subeláusula D6clma Segunda - Alternativamente à Declaração de Caducidade, poderá o
PODER CONCEDENTE restringir a Área da Concessao, promover a Subnoncessão ou
Desapropriar as Ações que compõem o Controle Societário da DISTRIBUIDORA, median1e
Indenização. No caso de Desapropriação, a Indenização Devida, na roona da Lei, se dará com
Recursos Provenientes da Alienação, em Leilão Público, das Ações Desapropriadas.

Subcláusula Décima Teneira - Mediante Ação Judicial especialmente intentada para esse fim,
podará a DISTRIBUIDORA promover a Rescisão deste Contrato, no caso de Descumprimento,
pelo PODER CONCEDENTE, das Normas aqui estabelecidas. Nesta hipótese, a
DISTRIBUIDORA não poderá interromper a Prestação do Serviço enquanto não Transitar em
Julgado a Decisao Judicial que Decretar a Extinção deste Contrato.

Subclllnsula Décima Quarta - Para o período a partir do sexto ano civil subsequente à
celebração deste Contrato. a Inadimplência da Concessionária decorrente do Descumprimento
de Critérios de Eficiência com relação à Continuidade do Fornecimento ou à Gestão
Econômico-Financeira implicaní a abertura do Processo de Caducidade, respeitadas as
disposições deste Contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório,
observando:

I-que o Descumprimento dos Parâmetros Mínimos de Sustentabilidade Econômico-Financeira
por dois anos consecutivos, confanne Regulação da ANEEL, caracterizará a Inadimplência em
relação à Gestao Econômico-F1uaoceira; e

II - que o Descumprimento ele Limites Anuais Globais de Indicadores de Continuidade
Coletivos por três anos consecutivos caracterizará, conforme Regulação da ANEEL. a
Inadimplência em relação à Continuidade do Fornecimento.

Parágnd'o Primeiro - A ANEEL estabelecerá os Parâmetros Minimos de que trata o Inciso I
desta Subcláusula anteriormente ao início de Periados Preferencialmente Quinquenais, sendo
que a Fixação dos Novos Parâmetros observará, dentre outros, a necessidade de LAJlDA
Positivo e de Capacidade de Realização de Investimentos Mínimos e de Gerenciamento dar::;(\ida ~ 1t'/,r0/
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Parágrafo Segundo - A ANEEL estabele<:etá os Limites de que trata o Inciso 11 desta
Subcláusula anteriormente ao início de Perlodos Preferencialmente Quinquenais.

CLÁuSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPROMISSOS DO(S)
CONTROLADOR(ES)

sócrO(S)

O(s) SÓCIO(S) CONlROLADOR(ES) obrigam-se a não transferir. ceder ou de qualquer forma
alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as Ações que fazem parte do Grupo
de Controle, sem a prévia concordância da ANEEL.

Subcláu.ula Primeira - O(s) SÓCIO(S) CONlROLADOR(ES) deelara(m) aceitar e submeter-
se, sem qualquer ressalva, às condições deste Contrato, obrigando~se a manter nos Atos
Constitutivos de DISTRlBUIDORA disposição no sentido de não transferir, ceder ou, de
qualquer for:tna, alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as Ações que fazem
parte do Bloco de Controle Acionário sem a prévia anuência da ANEEL.

Subcláusnla Segunda - A transferência, integral ou parcial, de Ações ou Quotas que resultem
em um Novo Controlador, só será reconhecida pela ANEEL quando o(s) novo(s) SÓCIO(S)
CONTROLADOR(ES) assinar(em) 1enno de Anuência e Submissão às Condições deste
Contrato e às normas legais e regulamentares da Concessão.

Snbcláusnla Terceira - O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) assina(m) o presente 1enno
Aditivo como Interveniente(s) e Garantidor(es) des Obrigaçlles e Encargos ora estabelecidos.

Snbdáusnla Quarta - O(s) SÓCIO(S) CONlROLADOR(ES) se compeomete(m),
solidariamente, em caráter irretratável e irrevogável, a aportar anualmente na Concessionária,
em até cento e oitenta dias contados do término de cada Exercicio Social, sob a forma de
Integralização de Capital Social em Caixa ou Equivalentes de Caixa ou pela Conversão de
Empréstimos Passivos em Capital Social, a totalidade da Insuficiência que ocorrer para o
alcance do Parâmetro Mínimo de Sustentabilidade Econômica e Financeira previsto na Cláusula
Sétima, cuja realização do aporte não configurará Insdimplência quanto à referida Métrica.

Subcláusnla Qninta - O(s) SÓCIO(S) CONlROLADOR(ES) se compromete(m) a observar a
Regulação da ANEEL para Controladores de Concessionárias de Serviço Público,
compreendendo mas não se limitando a Diretrizes sobre Divulgação de Infonnações, Gestão de
Riscos e Suporte a Decisões de Longo Prazo, sendo que, no que tange à Divulgação de
Informações, serão respeitados os Regulamentos e Normas de Divulgação do Mercedo de
Capitais aplIcáveis à DISTRlBUIDORA ou a seu(s) SÓCIO(S) CONlROLADOR(ES)
conforme o caso, no Brasil e no Exterior, nos casos de Empresas com Titulos comercializados
em Mercedos de Capitais rora do Brasil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DE
D~RGtNcrASEFORODOCONTRATO

Resguardado o Interesse Público, na hipótese de divergência na interpretação ou execução de
dispositivos do presente Contrato, a DISTRlBUIDORA poderá solIcitar àsrÁreas
Organizacionais da ANEEL afetas ao assunto a rea.liução de Audiências com a finalidade

~ harmonizar os entendimentos, conforme peocedimento aplIcável. ~/'í

I~ I- IlnL!f0



Quarto Tenno Aditivo ao Contnlto de Concessão TI' 08412000-ANEEL _fi. 19

Subcláusula Única - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias não solucionadas de modo
amigáve~ na forma indicada no caput des1a Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal da
Seçfio Jndiciária do Distrito Federal, com renúncia expreasa das Partes a outros, por mais
privilegiados que forem.

CLÁUSULA DtCIMA QUINTA. DELEGAÇÃO DE COMPETtNCIA

Tendo em vista o disposto no ar!. 36 da Lei n' 9.074, de 1995, e no ar!. 20 da Lei n' 9.427, de
1996, a ANEEL poderá delegar ao Estado do Rio Grande do Sul competência para o
desempenho das atividades complementares de Fiscalização e Mediação dos Serviços Públicos
de Energia Elétrica Prestados pela DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Única - A Delegação de Competência prevista nesta Cláusula será conferida nos
Tennos e Condições que vierem a ser definidos em Convênio de Cooperação.

CLÁUSULA DtCIMA SEXTA. DEMAIS DISPOSIÇÓES

A celebração deste Termo Aditivo rescinde para todos os efeitos as Ciáusulas e Subcláusulas do
Contnlto de Concessão n' 0841200Q-ANEEL,de 18 de outubro de 2000, e dos demais Aditivos
assinados anteriormente a este Tenno Aditivo, sem prejuízo dos Direitos e Obrigações
decorrentes do C_ TI' Og412000-ANEEL,ressalvados aqueles que conf1itarem com a Lei TI'
12.783, de 2013, com o Decreto ri'-7.805, de 2012, com o Decreto n' 8.461, de 2 de junbo de
2015 ou com as Disposições deste Termo Aditivo.

Snbcláusula Única - A DISTRIBUIDORA aceita na assinatura deste Termo Aditivo as
Condições de Prorrogação estabelecidas no presente Instrumento Juridico, bem como as
disposições da Lei n' 12.783, de 2013, no Decreto n' 7.805, de 2012 e no Decreto n' 8.461, de
2015.

CLÁUSULA DtCIMA stTIMA. PUBUCAÇÃO E REGISTRO DO TERMO ADITIVO

O presente Tenno Aditivo será Registnldo e Arquivado na ANEEL. O Ministério de Minas e
Energia providenciará a publicação de seu Extrato no Diário Oficial da União nos vinte dias que
se seguirem a sua assinatura.

Assim, estando ajustado, fizeram as Partes lavrar o presente Instrumento, em duas vias de igual
teor e forma, que são assinadas pelos Representantes do Ministério de Minas e Energia, da
DISTRIBUIDORA e do(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) (ou SÓCIO(S) QUOTlSTA(S»,
juntamente com duas Testemunhas abaixo qualificadas, para os devidos efeitos legais.

CLÁUSULA DtCIMA OITAVA - CONDIÇÓES DE PRORROGAÇÃO

Al~das disposições anteriores deste Contrato, a Concessionária deverá observar
~ de cinco anos contados de lº de janeiro de 2016, as Condiç6es de Prorrogação esI~ AnexosITeIlI. n, Q f

'ndo
"das nos
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Subcláusula Primeira - O descumprimento de uma das Condições de Prorrogação dispo_
nos Anexos II e m por dois anos consecutivos ou de quaisquer das Condições ao final do
período de cinco anos, acarretará.a Extinção da Concessão, respeitadas as disposições deste
Contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Subeliusula Segunda - As demais Regulações de Qualidade e Econômico-Financeiras
permanecem vilidas e aplicam-se à CONCESSIONÁRIA concomitantemente às disposições
dos Anexos II e lli.

PELADISTRIBUIDORA:

EDU O
Ministro de Estado a

de 2015.

PELO(S)sócrO(S) CONTROL

•,

R(ES):

EUGE~VIEIRAGRANDÓ
Diretor Administrativo-Financeiro

RE osOSS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Carazinho

PE.o.erooNome: .
CPFIMF:
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ANEXO I. ÁREAS DE CONCESSÃO

Resolução ANEEL nO352, de I' de setembro de 2000, pnblicada no Diário Oficial da Unillo
de 4 de setembro de 2000, Seçllo I, p. 27, v. 138, n' 171-E.

ANEXO 11- CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO. EFICmNCIA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO. Centrais Elétricas de

Carazinho SoA.- ELETROCAR

CLÁUSULA PRIMEIRA - CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

O Critério dc Eficiência com re1ução à Qualidade do Serviço Prestado selá mensurado por
Indicadores que considerem a frequência e a duração média das interrupções do Serviço Público
de Distribuiçllo de Energia Elé1rica.

Subcláusnla Primeira - SerIlo avaliados os Indicadores DECi - Duração Equivalente de
Interrupçllo de Origem Interna por Unidade Consumidora e FECi • Frequência Equivalente de
Interrupçllo de Origem Interna por Unidade Consumidora.

Subcláusnla Segunda - Os Indicadores DECi e FECi correspondem à Parcela de Origem
Interna ao Sistema de Distribuição das Interrupções consideradas para o Cálculo dos Indicadores
DEC e FEC definidos em Regulaçllo da ANEEL, conforme Equações a seguir:

DEC, = DEC,. + DEC,••

onde:

DEC, =Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora;

DEC;p ~ DEC devido a InterrupçIlo de Origem Interna ao Sistema de Distribuiçllo e Programada,
nIlo Ocorrida em Dia Critico, conforme definido em Regulaçllo da ANEEL;

DEC"", = DEC devido a Interrupçllo de Origem Interna ao Sistema de Distribuiçllo, não
Programada e nIloExpurgável, conforme definido em Regulaçllo da ANEEL;

FEC, = Frequllocia Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora;

FEC;, = FEC devido a Interrupçllo de Origem Interna ao Sistema de Distribuiçllo e Programada,
nIloOcotrida em Dia Crítico, conforme definido em Regu!açllo da ANEEL; e

FEC"" ~ FEC devido a Interrupçllo de Origem Interna ao Sistema de Distribuição, nIlo
Programada e Nilo Expurgável, conforme definido em Regulaçllo da ANEEL.

Subcláusula Terceira - Os Limites Globais Anuais para os Indicadores DECi e FECi a serem
atendidos pela DISTRIBUIDORA são apresentados na Tabela I a seguir:

2016
15,77

Tabela I . Limites Globais Anuais de DECi e FRei.
DEei oras FECi interru

2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018
1488 13,77 1284 1260 14,56 12,95 10,97

ões
2019
9,30

2020
8,87 j
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SubclánsnJa Quarta - O Descumprimento do Critério de Eficiência com relaçllo à Qualidade do
Serviço Prestado, por dois anos consecutivos durante o período de avaliação ou no ano de 2020,
acarretará. a Extinção da Concessão, nos termos das Cláusulas Décima Segunda e Décima
Oitava

Parágrafo Único - Será considerado como Descumprimento do Critério de Eficiência com
re1ação à Qualidade do Serviço Prestado a violação do limite de pelo menos um dos Indicadores
de Continuidade estabelecidos na Tabela!'

Subcláusula Quinta ~A Apuração dos Indicadores de Continuidade descritos nesse Anexo será
Fiscalizada pela ANEEL, a qual poderá, em caso de constatação de inconsistência na apuração
relativa ao perfodo de avaliação, rever os vaIores apurados e recomendar a aplicação do disposto
na Subcláusula anterior.

Subeláusula Sexta - Pam verificação do atendimento aos Limites estabelecidos na Tabela I,
excepcionalmente serão desconsideradas as Interrupções Origioadas em Instalações Previamente
Clasaificadas como Demais Instalações de Transmissão - DIT, que eventuaImente sejam
IncoIpOradas pela DISTRIBUIDORA a partir da assinatura deste Tenno Aditivo.

Subcláusula Sétima. As Interrupções de que trata a Subcláusula anterior devem ser apuradas
separadamente, em Indicadores DEC e FEC específicos, encaminhados mensalmente à ANEEL
pam cada Conjunto de Unidades Consumidoras da DISTRIBUIDORA.

SubeláusnJa Oitava - Os Valores Apurados dos Indicadores DECi e FECi de que trata esse
Anexo serão calculados pela ANEEL, a partir dos Indicadores encaminhados mensalmente pela
DISTRIBUIDORA pam seus Conjuntos de Unidades Consumidoras, conforme Procedimento
Ordinário estabelecido em Regulação da ANEEL. devendo ser subtraídos os Indicadores DEC e
FEC apurados para as Interrupções Originadas em Instalações Provenientes das DIT
IncoIpOradas.

SubcláusnJa Nona - A DISTRIBUIDORA se compromete a encaminhar à ANEEL, até a data
de 15 de fevereiro do ano subsequente ao ano da apuraçllo, Documento Oficial, assinado pelo
Diretor-Presidente e pelos Diretores responsáveis pela apuração dos Indicadores, o qual deverá
confirmar que os Indicadores encaminhados para O ano anterior foram coletados e apurados em
conformidade com os Procedimentos estabelecidos na Regulaç!o da ANEEL.

l
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ANEXO m-CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFIcmNCIA NA GESTÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA

CLÁUSULA PRIMEIRA - PARÃMETROS MíNIMos

Os Parâmetros Mínimos de Sustentabilidade Econômica e Financeira citados na Subclãusula
Primeira da Clãusula Sétima ficam definidos, para os primeiros cinco anos, a contar do início do
ano civil subsequente ao de vig!ncia do presente Aditivo, pela seguinte Condição:

Geração Operacional de Caixa - Investimentos de Reposição - Juros da Dívida::: O;

onde:

Geração Operacional de Caixa: Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
(LAJlDA) ajustado por Eventos não Recorrentes;

Investimentos de Reposição: Quota de Reintegração Regulatória (QRR); e

Juros da DIvida: Dívida Uquida x (1,11 x SELIC).

Subcláusula Primeira. As definições dos conceitos uti1izadosna condição de Suslentabilidade
Econômico-Financeira e as respectivas Contas da Contabilidade Regulatória estão apresentadas
na Subcláusula Sexta.

Parágrafo Único - Na eventualidade de alterações do Plano de Contas, a ANEEL divulgará as
novas Contas Contábeis correspondentes.

SubcIáusula Segunda - O atendimento do Critério de Eficiência com relação à Gestão
Econõmico-Financeira dependerá da observáncia das seguintes Inequações:

(I) LAJIDA ~ O(ali o tirmino de 2017 e mantido em 2018, 2019 e 2020);

(lI) {LIUlDA (-) QRRf~ O(oti o tlrmino de 2018 e mantido em 2019 e 2020);

(lIl) {Dfvido Uquüla I fL4JlDA (-) QRRfJ" 1/(0,8 • SEUC) (até o término de 2019); e

(1J') {Dívída Uquida I fUnDA (-) QRRfJ" 11 (1,11 • SEUC) (até o término de 2020)

Subcláu.u1a Te •.••ira - A verificação das Inequações pertinentes aos respectivos prazos
ocorrerá a cada doze meses a contar do início do ano civil subsequente ao de vigência do
presente Aditivo.

Sabcliusula Quarta - As Inequações são limites que deverão ser alcançados até os prazos
estabelecidos e mantidos doravante. OhseIVada a Subcláusula Décima Quarta da Cláusula
Décima Segunda para o período a psrtir do sexto ano civil subsequente à celebração deste
Contrato.

SubcIáusula Quilita - As Demonstrações Contãbeis Regulat6rias anuais, quando do envio da
Prestação Anual de Coutas - PAC, deverão ser: ~r=-11 -assinadas pelo DIretor-Presidente, Diretor Financeiro e Contador Resp~ pela

/J>n-ir DISTRIBUIDORA; e ..J- ;Y,tA/'ilJ.
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n - acompanhadas de Parecer do Conselho Fiscal, composto por no mínimo de dois terços de
membros com comprovada experiência em Finanças ou CoIItabilidade.

Subcláusula Sexta - Definições e Informações Adicionais:

LAJIDA ou EBITDA: Lucro antes de Juros (Resultado FiDanceiro), Impostos (Tributos
sobre a Renda:h Depreciação e Amortização ou &uns Before lntenst, Taxes, Dep1'eciJltion
lDId Amortiution. O LAJIDA upressa a Geração Operacional Bruta de Caixa ou •
QuaDtidade de Recursos Monetários Gerados pela Atividade Fim da Concessionária. O
LAJIDA para fins de <álculo d•• Equações de Sustentabilidade Eeonômieo-Financeira
será ealenlndo pelo Somatório de:

---------------------_._-------_ ..- ._.

~:~o .~MP cred(COnlasdevedoIOSlI.c)om: Descrição (considerando-se números em absoluro), POSItivoe orascom nega vo ,
, (-) 61 , (-) Resultado doa Atividedes
~~~--- - -.----- I

, (+) 61XS.x.17 , (+) Depreciação------ . - , ----_._----- - - ..
i (+) 61XS.x.18 i (+) Amortizaçllo .~_ .._ .. _

, (+) Beneficio Pós-Emprego - Previdência Privada _
• (+) 6IXS.x.05.04 'Déficit ou Superávit Atuarial, se o saldo for devedor;
_____ .._. .._ ,__~___ (-) se for ~E5l..!....__ .__ . . .,_. ,__ ._

i (+) Programa de Demissão Voluotária - PDV, se o
(+) 61XS.x.05.0S saldo for devedor; (-) se for credor
------------ ._-----------~~_._---_.- -- ..

'(+) Outros Beneficios Pós-Emprego . Déficit ou
(+) 61XS.x.OS.09 i Superávit Atuarial, se o saldo for devedor; (-) se for

._.. ,credor' __ . . . , .,.

, (+) 61X5.x.12.01. se o saldo for credor i ~:visãopara Devedores Duvidosos, se o saldo for

(+) 61XSXI2.02, se o s~do for ~or : ~~~visãopara Li~giOS_Trabalb~~, s_e_o.~dofor

. (+) 61XS.x.12.~3, se o saldo for ore.dor.....:.HProvisão para Litlgios Cívllis,_s,-" saldo forcre~r
(+) 61XS.x.12.04, se o saldo for c~or : (-) Provisão para Litlgios Fiscais, se o saldo for credor

(+) 61XS.X.12.0S, se o saldo for credor . ~~visão para Litigios Ambientais, se o saldo for

, ------:c-)-Pro-V1-.-são~para--LI-.tI-gI-.o-s-R-e-guI-aiórió;,se ósaldó fór
. (+) 61XS.X.l2.06, se o saldo for credor 'credor
------_ .._----------_.. .. -------,~--.

,(+) Provisão para Redução ao Valor RecupeIável
, (subtração se Reversão Liquida)

i (+) 61xs.x.12.99, se o saldo for credor : (-) Provisão. Outros, se o saldo for credor
(+) 61XS'x.lS, do que superar 1% da i ,

'R . B ded' da d T 'bUlo : (.) Recuperação de Despesas, do que superar I Vo da
• ece1bretaRecerutataUZl os n s i Receita Bruta deduzida dos Tributos sobre a Receitaso a 1

QRR: Quota de Reintegraçio Regulatória ou Despesa de Depreciação Regulatória. Será o
Valor definido na tíltima Revisio Tarifária Periódica - RTP, acrescido da Variação
Monetária do tndice Geral de Preços do Mertado ~IGP-M entre o mês anterior a07RT
e o mês anterior ao do período de doze meses da aferição de Su~ntabili e

~ Eeon6mieo-Finaneeira. , I~
I~I Divida Lfauida: Dívida Bruta deduzida dO!ilAtiv,.." FinSlnt".eirnL J Itll/Í
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Divida Bruta: Somatório de Passivos formado por:

---_._-----_.- _.~--~-----------"-"-,-- _. --~
! Código BMP ;Descrlçio .....
i (-) 2X02 ~stimos, Financiamentos e De_bên_lures .
, (-) 2X04.1 : Passivo Atuarial - Previdência Privada
1 (-) 2X04.2 •Passivo ~tuarial- Demais B01leflciosPós-E'!!l""go __ . .__ . _ _.~-
. (-) 2X05.8 ! Parcelamentos de Tributos .. __ =_
. (-) 2XI6 • Instrumentos Financeiros Derivativos
j-) 2105 (PllIcial) . Tributos em Atraso .~--_.-. _
(-) 2XOI (PllIcial) Custos Setorials em Atraso e Renegociados.___ _
(-) 2X08 <t"lreial) . Encargos SetoriaIs em Atraso e Renegociados .. ..
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

DESPACHOW 1.796, DE 05 DE JULHO DE 2016

Texto Original

A SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas por meio da Portaria n° 1.047, de 9 de setembro de 2008, considerando o disposto na Lei nO 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, na Resolução Normativa n° 699, de 26 dejaneiro de 2016, na Lei nO 9.074, de
7 de julho de 1995, no Concessão de Distribuição n° 084, de 18 de outubro de 2000, e no Contratode
Concessão n' 108/2000 ANEEL - ELETROCAR, de 27 de dezembro de 2000, decide anuir a realização de
alienação na modalidade venda referente aos bens de geração da PCH Colorado, com potência instalada de
1,12MW, situada no Rio Puitã, no Município de TaperalRS, e da PCH Mata Cobra, com potência instalada
de 2,88MW, situada no Rio da Várzea, Município de Carazinho, empreendimentos que estão contabilmente
atrelados ao Contrato de Concessão de Distribuição nO 084/2000 mas que pertencem ao Contrato de
Concessão nO108/2000 ANEEL - ELETROCAR, conforme faculta o inciso II do S 6° do art. 4° da Lei nO
9.074/1995. A contabilização da operação deverá se dar conforme o Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico.

T1CIANA FREITAS DE SOUSA



E:lANEEL
At:~NCIA'NACIDNAl Df EIWIG'A EttTR/cA

NotaTécnican'116/2016-SFF/ANEEL

Em5 de julho de 2016.

Processo:48500.00245312016-31.

Assunto: Operação com bens.

1- DO OBJETIVO

1. Analisar o pedido de anuência prêvia feito á Superintendência de Fiscalização
Econômicae Financeirada Agência Nacionalde EnergiaElêtrica (SFF/ANEEL)pelas Centrais Elêtricas
de CarazinhoS.A. (ELETROCAR),para alienar ativos de geraçãoda companhia,objetivandoa emissão
de despachodeeisorial.

11- DOS FATOS

2. As tratativas para alienação tiveram inicio junto à ANEEL em 16 de outubro de 2015,
quando representantes da ELETROCAR se reuniram com a Superintendência de Concessões e
Autorizaçõesda ANEEL (SCG/ANEEL).

3. Em 20 de outubro de 2015, foi enviado á SCG/ANEELo oficio OF/SC/06712015da
ELETROCAR,protocoladocomSICNetn' 48513.02891212015-00.

4. Em 7 de abril de 2016,foi encaminhadainstruçãoda SCG/ANEELà ELETROCAR,via e-
mail, referenteao assunto,conformeprotocoloSICNetn' 48536.0033312016-00.

5. Por meio do documento OF/SG/027/2016,de 18 de abril de 2016, protocolado com
SICNet n' 48513.00878912016-00, foi encaminhadoo pleitode anuênciaprévia.

6. Em 16 de maio de 2016, haja vista a análise preliminar do pleito solicitou-se, dentre
outras explicaçõesque a ELETROCARjulgasse periinentes, esciarecimentose complementações,via
documentoque foi protocoladocomSICNet n' 48513.00326412016-00.

7. A ELETROCARapresentouesclarecimentosquanto ao pleito via documentoprotocolado
comSICNetn' 48536.003333/2016-00,em 17de maiode 2016.

8. Em resposta ao OF/SC/067/2015,a SCG encaminhou resposta à ELETROCARvia e-
mail, quefoi protocoladocomSICNetn' 48536.00351412016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades OIyanizacionals e destina-se a subsidiar as decisOes da Agência.
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9. A pedido da ELETROCAR foi realizada uma reunião na SFF/ANEEL em 8 de junho de
2016, protocolada cem SICNet n' 48536.00369112016-00.

111-DA ANÁLISE

lII.a Questões gerais acerca da operação pretendida

10. A ELETROCAR, inscrita no CNPJ sob o n' 88.446.034/0001-55, cem sede admin~trative
na Av. Pátria, n' 1351 no município de Carazínho, Estado do Rio Grande do Sul, delém o Contrato de
Concesslio de Distribuição n' 084, de 18 de outubro de 2000, sendo, portanto, cencessionária do serviço
públice de Distribuição de Ene'1lia Elétrica para o municipio de Carazinho e região. Além desse centrato,
sob o mesmo CNPJ, é detentora do Contrato de Concessão n' 108/2000 ANEEL - ELETROCAR, de 27
de dezembro de 2000, para geração de ene'1lia elétrica destinada a serviço públice.

11. Confonme Cláusula Segunda do Contrato de Concessão n' 10812000 ANEEL -
ELETROCAR, a ELETROCAR possui duas pequenas usinas que pretende alienar na modalidade venda:
a PCH Colorado, com potência instalada de 1,12MW, situada no Rio Puitá, no Municlpio de TaperaiRS, e
a PCH Mata Cobra, cem potência instaiada de 2,88MW, situada no Rio da Várzea, Municipio de
Carazinho. Ambas as usinas slio vinculadas ao Contrato de cencessão de Geração n' 108/2000, cuja
cencesslio vencerá em 17 de janeiro de 2023. A TABELA I traz uma slntese dessas usinas.

TABElA I - INFORMo\ÇOES DAS USINAS A SEREM AUENADAS

Mmldpio de LOCilíza~ Termo Final da Pot~nda
Nade

Centl'llls Geradoras
da Casa de Força/UF

Concesdo Prorrosaçllo
Concesslo In~ta'ada (kW)

Unidades

Geradoras

PCHCoIorado Tapera/RS
Decretonv71.n4, POlUnl MM'E n~ sal,

17/01/2023 U20 1
de 17/01/1973- de 17/11/2OC1l

PCH Mata Cobra CarazinholRS
Decreto nt 71.n4, Portarla MME n~ S32"

17/01/2023 ,.., 1
de 17/01/1973- de 17/11/2l11l

12. Haja vista que a ene'1lia gerada por esses empreendimentos é inferior a 500
(quinhentos) GWh/ano e a totalidade da ene'1lia gerada objetivavam o atendimento ao seu mercado
próprio, as atividades de geração centinuaram a ser operacionalizadas peia Distribuidora, conforme
faculta o inciso II do ~ 6' do art. 4' da Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995. Os bens vinculados a estas
usinas, embora sejam avaliados nos processos de revisão tarifária, não cempõem a Base de
Remuneração Regulatória da ELETROCAR, definida nos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRO-
RET), sendo censiderados dentro da Parcela A nos processos tarifários.

13. Em slntese, nos processos de reajuste anual, os custos não gerenciáveis, ou seja, que
cempõem a Parcela A, slio apurados de fonma que se identifique a variação de tais custos no ano de
referência. Nesse sentido, a Parcela A é fonmada por despesas relativas a: (i) enca'1l0s setoriais; (ii) uso
dos sistemas de distribuição de terceiros ou uso dos sistemas de transmissão; e (iii) cempra de ene'1lia
elétrica para revenda. Já os custos gerenciáveis decorrem dos serviços prestados diretamente pelas
concessionárias como distribuição de energia, manutenção da rede, cobrança das contas, centrais de
atendimento e remuneração dos investimentos. A parcela de custos gerenciáveis é denominada Parcela

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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8 nos contratos de concessão. Para o célculo dessa parcela, aplica-se o conceito de Empresa de
Referência, que é uma empresa-modelo com custos operacionais eficientes e definem-se os
investimentosprudentes, limitadosaos calculados pela ANEEL.

14. As usinas estão em plena operação e a contabilização desses ativos estão registrados
no Grupo 1232.1 - Geração, conforme Manual de Contabilidadedo Setor Elétrico (MCSE). A receita é
contabilizadapela tarifa reguiatMa estabelecidana última RevisãoTariféria Periódlce.

15. De acordo com SubeléusulaPrimeirada Cléusula Terceira do Contrato de Concessão n'
10812000ANEEL - ELETROCAR,a energia elétrica produzida nas centrais geradoras destinar-se-é ao
serviço público de energia elétrica. A SubcléusulaTerceira da Ciéusula Terceira diz que as centrais, face
às suas localizações e condições de exploração, não serão despachadas centralízadamente e nem
submeter-se-ãoés regrasdo Operador Nacionaldo Sistema Elétrico (ONS).

16. Por sua vez, depreende-seda Cléusula Quarta do Contrato de Concessão n' 106/2000
ANEEL - ELETROCARque os preços aplicãveis na comercializaçãoda energia elétrica produzida serão
livremente negociados pela ELETROCARcom os compradores, conforme art. 10 da Lei n' 9.648, de 27
de maio de 1998, os quais deverão observar os limites de repassedefinidos pela ANEEl.

17. Conforme registrado na ata de reunião de 8 de junho de 2016, a energia gerada pelas
PCHs Colorado e Mata Cobra é atuaimente comprada integralmente pela Distribuidora ELETROCARe
representacerca de 10%do total da energia adquiridapor essa empresa.

lII.b Justificativas para a operação pretendida

18. O objetivo da venda destes ativos é efetuar o saneamento financeiro da Distribuidora,
pois a ELETROCAR está passando por dificuldades financeiras e pretende equilibrar suas contas no
sentido de atender aos parâmetrosde sustentabilldadeeconômicae financeira estabelecidosno Contrato
de Concessão de Distribuiçãon' 084/2000, prorrogadocom o Quarto Termo Aditivo, em g de dezembro
de 2015.

19. As dificuldadesfinanceirastiverem iníciocom a construçãode Linhade Transmissão
Tapera 2 x Carazinho 1, que demandou um investimento de R$ 27.484.995,18 (vinte e sete milhões e
quatrocentose oitenta e quatro mil e novecentose noventae cinco reais e dezo~ocentavos).

20. Com a edição da Medida Provisória n' 579, de 11 de setembro de 2012, revogada pela
Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, as concessionérias e permissionérias de serviço público de
distribuição de energia elétrica, a partir de l' de janeiro de 2013, ficaram desobrigadas do recolhimento
da quota anual da Reserva Global de Reversão(RGR).

21. A Reserva Global de Reversão (RGR) é usada para financiar o Programa Nacional de
Universalizaçãodo Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos), que jé levou eletricidade para
milhOesde brasileiros, além de projetos de eficiência energética, no âmbito do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (PROCEl). Os aportes da RGR, fundo setorial criado em 26 de

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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fevereiro de 1957 pelo Decreto n' 41.019, também são direcionados a obras de melhona e expansao do
sistema elétrico, nas áreas de geração, transmissao e distribuição de energia.

22. Após a edição da MP n' 579/2012, a ELETROCAR deixou de receber da ELETROBRAS,
inlermediána entre o fundo e os tomadores de recursos,R$ 5.429.386,84 (cinco milhões e quatrocentos e
vinte e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Também pesou na declsao
de alienação das usinas o crescente custo de geração que aumenta com as exigências ambientais que a
empresa tem que se submeter.

lII.c Necessidade de anuência prévia para a operação pretendida

23. Segundo a Constituição Federal (CF) de 5 de outubro de 1966:

Art 21.Compele;Uni;.:
(...)
XlI- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
I...)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de âgua, em articulaçao com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;

24. O texto constitucional deu á União a competência e o direito sobre a exploração dos
serviços e instalaÇÕesde ener9ia elétrica, permitindoa delegação.

25. A titulandade deste direito está clara na Junsprudéncia do STF: 'O sistema federativo
instituido pela CF/1988 toma inequivoco que cabe á União a competência legislativa e administrativa
para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica." (Min. Luiz
Fux - ADi n' 3.343 - DF).

26. É entendimento sedimentado no STJ: 'quem tem direito de explorar, pode estabelecer as
condiÇÕeSem que concederáo exercicio de tal direito' (Min. Humberto Gomes de Barros ..MS n' 8.937 -
DF).

27. Quando a outorgada produz energia elétnca por meio da utilização de um bem da União,
o faz em nome do Poder Concedente, portanto tem que se submeter às exigências de quem lhe delegou
este, exigências tais que estão devidamente estabelecidas na lei, cobradas discricionária ou
vinculadamentepela autondadeoutorgante.

28. A União se utiliza de mecanismos que buscam proteger a continuidade da produção de
energia elétnca que. finalisticamente,é a preservaçãodo atendimentoà comunidade.

29. É no pnncipio da continuidade da prestação do serviço público que se baseia a doutnna
dos bens vinculados.

30. O Decreto n'41.019/1957, nos arts. 63 e 64, estabelece a vincuiação dos bens imóveis e
das partes essenciais das instalaÇÕeSao serviço público de energia eiétnca, determinando que toda

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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retirada, venda, cessão ou doaçilo em garantia hipotecária depende de anuência prévia do órgão
fiscalizador.

Art. 63. Os bens e instalações utilizados na produção, transmissão e distribuição de
energia elébica, constantes do inventário referido nos artigos 54 e seguintes, ainda que
operados por emprêsas preexistentes ao Código de Águas, sao vinClJlados a êsses
serviços, não podendo ser retirados sem prévia e expressa autorização da
FiscalizaçAo. (Redacão dada pelo Decreto nO 56.227. de 1965)

Parágrafo único. Dependerá apenas de comunicação à fiscalização e retirada do serviço
ou a modificação das instalaçOes em caráter provisório ou de emergência. (Incluído pelo
Decreto nO 56.227. de 1965)

Art. 64. A venda, cessão ou doação em garantia hipotecária dos bens imóveis ou de
partes essenciais da instalação dependem de prévia e expressa autorização do Ministro
das Minas e Energia mediante portaria, após parecer do Conselho Nacional de Águas e
Energia EIébica. (Redacao dada pelo Decreto n~ 56.227, de 1965)

31. Por isso, os bens vinculadosestão completamentesujeitos à disciplinaestabelecidapelo
Poder Concedente.Tanto é assim que a Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 31, impõe ao
concessionárioa obrigação de manter em dia o inventárioe o registro dos bens vinculados à concessão
(inciso 11)e de zelar pela sua integridade(incisoVII).

32. Não é por outra razão que segundo o art. 18 da Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a ANEEL somente aceitarà como bens reverslveis da concessionáriaaqueles utilizados, exclusiva
e pennanentemente,para produçilo, transmissãoe distribuiçilo de energiaelétrica.

33. Diante dessas constatações,vislumbram-sepeculiaridadesque incidem sobre os ativos
necessários à prestação do serviço público. Segundo a doutrina de Marçal Justen Filho, toma-se
pertinente, inclusive, distinguir os bens úteis dos bens necessários à satisfação do interesse da
coletividade:

Trata-se da existência de um regime próprio e peculiar, destinado a proteger o conjunto
de bens enquanto instrumento de prestação do serviço público. (...). t necessário,
então, estabelecer uma diferenciação entre bens úteis e bens necessàríos à prestaçao
do serviço público. Há alguns que facilitam, mas não são indispensáveis à referida
prestaçAo. Outros, por seu lumo, sllo essenciais a tanto. A essencialidade do bem à
prestaçao do serviço produz uma submissão a esse regime jurídico próprio e
confundlvel, dotado de características e peculiaridades próprias. Todos os bens
passam a ter um regime próprio de dire~o público, ainda que se trate de bens de
propriedade original do concessionário. A afetação do bem à satisfação da necessidade
coletiva impede a aplicação do regime de direito prívado comum. Não é possível, por
isso, o concessionário invocar seu domínio para dar ao bem o destino que lhe aprouver.
Nem poderia pretender usar e fruir do bem como bem entendesse. Portanto e ainda
que se configurem bens privados, não é possível cogitar da sua penhorabilidade ou
alienabilidade, sem a prévia desafetação - a qual se fará por ato fonnal do poder
concedente. (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos. São Paulo:
Dialética, 1997. p. 330/331)

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e deslina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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34. Com efeito, a Lei trata dos bens e instalações essenciais à prastação do serviço
outorgado à concessionária como bens vinculados e afetados a este serviço e, portanto, reverslveis.
Sendo assim, em eventual extinçao da concessão, voltam ao Poder Concedente, sejam indenizados ou
não.

35. Conlanne dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Concessão n' 10812000 ANEEL -
ELETROCAR:

Além de outras obrigações decorrentes de lei e das nonnas regulamentares específicas,
constituem encargos da CONCESSIONÁRIA inerentes às concessões reguladas por
este contrato:

(.)

XlII - organizar e manter registro e inventário dos bens e instalaçOes vinCtJlados à
concessão e zelar pela sua integridade, inclusive contratando as apólices de seguro
adequadas; vedado à CONCESSIONÁRIA alienar, ceder a qualquer título ou dar em
garantia, sem a préVia e expressa autorizaçêo da ANEEL, os referidos bens e
instalações;

36. De acordo com o art. 5' da ResoluçãoNonnativan' 691, de 8 de dezembrode 2015, que
disciplina a desvinculação,por iniciativade agente setorial, de bens vinculados aos serviçosde geração,
transmissãoe distTibuiçãode energia:

Art. 5° Os bens inservlveis desvinculados dos serviços de energia elétrica, na forma do
art. 4° desta Resoluçao, podem ser objeto de alienaçlkl, com a devida observancia das
regras e procedimentos estipulados pelo Manual de Contabilidade do setor Elétrico -
MCSE.

~ 1° Na hipótese de alienação mediante contrato de compra e venda, o produto da
alienação dos bens, já deduzidos os encargos incidentes sobre a receita de venda,
deverá ser depositado em conta bancária vinculada, aberta para esse fim, controlada
contabilmente em nível de registro suplementar, até a definitiva aplicação dos recursos
na aquisição de novos bens vinculados aos serviços de energia elétrica.

37. O artabouço nonnativo que rege a matéria visa a proteger os ativos pertencentes á
União (bens vinculados, essenciais, necessários e, por isso, reversíveis) da Interferência discricionária
das Concessionárias, por meio de sua livre disposição a terceiros, vinculando-os à prestação dos
serviços públicos.

38. Tem-se, portanto, que o interesse público em resguardar os potenciais energéticos e
protegera continuidadeda prestação do serviço fundamentama necessidadede que a administraçãose
manifeste sobre detenninados atos antes que eles sejam implementados.Disso resulta ser necessãriaa
aprovação prévia da ANEEL à celebração de qualquer negócio juridico do qual resulte a alienação dos
ativos relacionados à produção de energia elétrica para terceiros, estranhos ao contrato de concessão.

III.d Do mértto do pleito

• A Nota Técnica é um doCtJmento emitido pelas Unidades Organizacionaís e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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39. A legislação setorial prevê a segmentação das atMdades de geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica e a proposta para separação está baseada e
fundamentada na Lei nO 9.074/1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissõesde serviços públicos:

Art. 4° fJs concessOes, permissOes e autorizações de exploraçAo de serviços e
instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serao
contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei nc8.987, e das
demais.
(...1

!50 As çonçessionárlas, as permIssionárias e as autorizadas de serviço pO:blieo de
distribuição de energia elêtrlca que atuem no Sistema Interligado Nacional - StN não
poderio desenvolver atividades:

I.de geração de energia elMrlca;
(...l
~ 62Nilo se aplica o dtsposto no ~ 52 deste artigo às concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuiçãoe às cooperativas de eletrificação rural:
['.-l

11 - no atendimento 80 seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500
(quinhentos) GWhlano e a totalidade da energia gerada seja a ele destinada:

40. Observa-se, portanto, que a Interessadanão estava (e não está) legalmente obrigada a
se desfazer das suas unidades geradoras, dada a diminuta possibilidadede contaminaçãodos custos da
atividade de Distribuição,mas, se deseja fazê-lo, esta atitude é bem-vindano ambiente regulado.

41, 05 empreendimentosPCHs Colorado e Mata Cobra vinculam-se diretamente ao Contrato
de Concessão n' 10812000ANEEL - ELETROCAR, sendo essenciais ao serviço público de energia
elétrica nele disposto, mas não são bens indispensáveisou essenciais a distribuição de energia elétrica.
1550 porque a energia produzida pelas PCHs Colorado e Mata Cobra pode ser adquirida de outros
produtores.

42, A ELETROCARsinalizou na reunião reaiizadaem 8 de junho de 2016 que possivelmente
pagará mais caro pela energia produzida pelas PCHs Colorado e Mata Cobra e que estuda inserir
dispositivo para minimizar esse efeito no processo de venda que está em curso, podendo comprar essa
energia do(s) futuro(s) proprietário(s)dessas usinas. Na documentaçãodo pleito de anuéncia, a empresa
se compromete a buscar no mercado futuramente a energia mais barata, para compensar eventual
acréscimo na tarifa final de seus consumidores.

43. O total que essas usinas geram provoca baixo impacto no total utilizado para que a
Distribuidora atinja seus fins, cerca de 10%, segundo o próprio agente, Entretanto, mesmo com essa
baixa participação, é desejavel que a Distribuidora tome medidas para assegurar que a compra dessa
energia não impacte negativamentepara a modicidadetarifaria, pois eventuais prejuizos que se pretende
minimizar no curto prazo poderão se reverter em tarifas mais altas no longo prazo para os consumidores,
face a alienação pretendida.

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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ica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisOes da Agência.

TABELA 11- SALDOS CONTÁBEIS REGULATÓRIOS DAS PCHs MATA COBRA E COlORADO

1)[ E"ERGIA fUTRICA

Contabilmente o valor regulatório das PCHs Mata cobra e Colorado está registrado
BELA 11:

o processo de venda já foi aprovado pelo acionista majoritário e pelo Conselho de
o, confonme cópia da Ata do Conselho de Administração de 24 de novembro de 2015,
junto ao pleito.

Vislumbra-se que a ELETROCAR, como iegltima proprietária das PCHs Colorado e Mata
função do que dispõe a Lei nO9.074/1995, pederá desvincular as atividades de geração da
desde que para isso obedeça ao regramento contábil quanto às alienações contemplado na
do MCSE.

Assim, dado que a venda das PCHs Colorado e Mata Cobra será feita via processo
modalidade concorrência, tem-se a expectativa de que a venda se dê pelo maior preço

o mercado - situação ótima para a ELETROCAR.

A ELETROCAR, pcr ser uma sociedade de economia mista, com controle societário do
e Carazinho, deve seguir todos os precettos estabelecidos para empresas públicas,
te a Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei de LicttaçOes.

A ELETROCAR coloca que a venda das usinas deverá ser realizada, obrigatoriamente,
licitação na modalidade concorrência. Para tanto, jà foi realizada a avaliação econômico-

as usinas pela empresa Ceres Inteligência Financeira Ltda., vencedora da licitação nO
e foi realizada na modalidade tomada de preços.

A Ceres Inteligência Financeira lida. estimou diversos preços, para diferentes cenários.
rio base, avaliou a6 PCHs Mata Cobra e Colorado em, respectivamente, R$ 14,293 milhões

milhão.

ta Técnica n' 116/201I>-SFF/ANEEL,de 5/7/2016)
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51. A existéncia desses ativos de geração na Distribuiçãofoi observada e tida como re9ular
no Terceiro Ciclo de Revisão Tarifária da Eletrocar,por meio do documento SICNet 48536.006289/2013-
00, processo SICNet 48500.00643712012-94.

52. Diante da relevância dos preços de energia praticados pelo mercado, bem como da
variabilidade das taxas de retomo requeridas, em um cenário de incertezas econômicas e políticas no
Pais, a Ceres Inteli9ência Financeira LIda. recomendou que esses valores sejam tratados como preço
minimo e o leilão seja realizado a partir desse montante, de forma a obtenção mínima deste valor ou
maior, dependendo da demanda de mercado pelo negócio.

111.o) Procedimento

53. Em resposta ao no Oficio OF/SG/067/2015 a SCG/ANEEL considerou a alienação
possível, informando a ELETROCAR que a operação é uma transferencia de outorga que ooonrerápor
meio de termo adl1ivcao Contrato de Concessão n' 108/2000ANEEL - ELETROCAR.Respondeuainda
que não há necessidade de desverticalizar as atividades nem de constituir uma holdíng para poder
efetuar a venda das PCHs Mata Cobra e Colorado e que o novo proprietário, em função de essas usinas
já estarem em operação, somente poderá comemializar no Ambiente de Comemialização Livre (ACL) e
nos leilôosde energia existante.

54. A SCG/ANEEL orientou a ELETROCAR a observar a REN n° 69112015 quanto á
necessidade de anuência prévia e, também, que os documentos relativos á qualfficação técnica e á
regularidade fiscal, trabalhista, jurldica e econômico-financeira da pretensa compradora fossem
submetidosá ANEEL para a aprovaçãoda transferenciade outorga.

55. Assim, resta observar que a desvinculaçãoproposta refere-se á anuência para realização
de alienação na modalidade venda referente aos bens de geração que estão contabilmente atrelados ao
Contrato de Concessão de Distribuição n° 084/2000, mas que na realidade pertencem ao Contrato de
Concessão nO10812000 ANEEL - ELETROCAR,e isso decorre do fato de que as atividades de geração
continuaram a ser operacionalizadas pela Distribuidora mesmo depois do Contrato de Concessão n°
10812000 ANEEL - ELETROCAR,conforme faculta o inciso 11 do ~ 6' do art. 4' da Lei n' 9.074, de 7 de
julho de 1995.

IV - DO FUNDAMENTOLEGAL

56. A presente Nota Técnica fundamenta-se nos seguintes insmutos:

• Decreto n'41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
• Lei n' 9.648, de 27 de maio de 1998.
• Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
• Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
• Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995.
• Lei n' 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
• Concessãode Distribuiçãon' 084, de 18 de outubro de 2000.

• A Nota Téalica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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• Contrato de Concessao n'1 08/2000 ANEEL - ELETROCAR, de 27 de dezembro
de 2000.

• Medida Provisória n' 579, de 11 de setembro de 2012, revogada pela Lei 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.

• Resolução Nonnaliva n' 691, de 8 de dezembro de 2015.

v - DA CONCLUSÃO

57. De acordo com os fatos apresentados e a análise efetuada no ãmbITo desta
Supertntendéncia, não se observam óbices à aprovaçao do pleno.

VI- DA RECOMENDAÇÃO

58. Após apreciação do Supertntendente da SFF, recomenda-se a aprovaçao do pleito na
fonna da minuta do Despacho anexa.

ÃNGELA REGINA KOÇOUSKI
Analista Administrativo - SFF/ANEEL

De acordo:

FARNEY MARIANO DE MEDEIROS
Especialista em Regulaçao - SFF/ANEEL

TICIANA FREITAS DE SOUSA
Supertntendente de Flscalizaçao Económica e Financeira

48536.004157/2016-00

• A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades OrganizacionaIs e destlna.se a subsidiar as decisões da Agência.
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/ a: Eletrocar /
ATA NO23/2015. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 24.11.2015

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Carazinho -

SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1, realizada no dia 24 de

novembro de 2015, às 14:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO 1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Erineu Clóvis Xavier - Presidente, Décio Airton Jost- Vice-Presidente,

Mário Martins Nascimento, Maria Juçara Poletto dos Santos, Tarcisio Emilio Müller - Conselheiros de

Administração e Renato Süss - Prefeito Municipal e representante da acionista majoritária Prefeitura

Municipal de Carazinho.

3~ Deliberações: 3.1) O Presidente do Conselho de Administração apresentou aos demais

Conselheiros e ao acionista Majoritário presente, a atual situação financeira da companhia, informando

estar em andamento a solicitação de empréstimo junto ao Banco Santander no valor de R$ 5 milhões.

Em principio, a operação está devidamente aprovada, porém, depende de autorização deste

Conselho, para a Diretoria proceder à avaliação das duas Usinas, através de empresa especializada,

para Mura venda. Os Conselheiros após ampla análise do assunto em pauta, decidiram por

unanimidade, e com a concordância do representante da Acionista Majoritária da Companhia Renato

80ss, autorizar à Administração desta empresa, a realizar a Licitação para avaliação do valor das

Usinas PCH Mata Cobra e PCH COlorado, ambas de propriedade da Eletrocar, para posterior venda.

Encaminhe-se à Diretoria Executiva para as providências cabíveis.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a presente ata, a

qual, após lida e aCh~nforme, vai as inada por todos os . 0$ presentes. Carazinho, 24

de novembro de 2015 ..... SE:"12R '. \

te

/ www.eletrocar.com.br
Telefone: (54) 3329 - 9900 Fax: (54) 3329 - 9945

http://www.eletrocar.com.br
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'CERES
Belo Horizonte, 19 de abril de 2016.

Prezados Senhores,

Conforme contrato de prestação de serviços executado entre a Ceres Inteligência Financeira e a Cen-

trais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR, apresentamos a seguir o Laudo de Avaliaçêo Econô-

mico-Financeira das Pequenas Centrais Hidrelétricas Celorado e Mata Cobra.

Este Laudo contempla objeto. escopo, procedimentos e metodologia utilizados, bem como as premis-

sas mercadológicas e operacionais envolvidos no cálculo do valor econômico dos empreendimentos.

A metodologia utilizada foi a de Fluxo de Caixa do Acionista (Free Cash Flow to Equity). Foram adota-

das premissas obtidas com base nos aspectos operacionais das empresas e nas condições gerais do
mercado nacional de comercialização de energia.

Atenciosamente,

,
Dire~

Ceres lnteligência Financeira 2
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Introdução

Objeto

A Geres Inteligência Financeira Uda. foi contratada para a realização de serviços técnicos de Avaliação

EconOmico-Financeira (Valuation), para fins de plano de negócios, dos ativos de geraç30 da Centrais

Elétricas de Carazinho SA (E/atracar). Assim, o objetivo deste documento é realizar a avaliação eco-

nômico-flnanceira, com apresentação de cenários e sensibilidades de valor, dos ativos de geração PCH

Colerado e PCH Mata Cobra, empreendimentos de posse integral da companhia Centrais Elétricas de

Carazinho SA (Eletrocar).

Dísclaímers

Os trabalhos foram desenvolvidos com base em informações obtidas em fontes particulares repassa-

das pela Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (E/atracar). Quando os dados repassados não eram

suficientes para a avaliação do empreendimento, foram utilizados parâmetros e métricas comumente

adotados pelo mercado.

A Ceres, embora tenha confrontado os dados de fontes particulares diante dos valores de mercado,

não é, em nenhum momento, responsável pela veracidade destes, uma vez que não houve acesso

integral aos documentos originadores dessas informações e foram respeitados os laudos e opiniões da

equipe técnica da Eletrocar ou de seus contratados. Sendo assim, não foram conduzidos trabalhos

para a verificação das infonnaçôes apresentadas, como a validação de orçamentos dos investimentos,

-. fato que poderá promover ajustes futuros no valor dos empreendimentos analisados.

A Ceres ressalta, ainda, que mudanças repentinas dos indicadores macroeconômicos podem influen-

ciar os valores indicados nesta avaliação. A assinatura de contratos de energia futura a preços deter-

minados diferentes dos valores supostos, também afetará o valor do negócio. O fato de, em algum

caso, alguma usina não se mostrar eficiente operacionalmente pode representar mudanças de estru-

tura dos custos e despesas associadas, assim como dos investimentos de manutenção inicialmente

orçados.

Ceres Inteligência Financeira 5
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Caracterização das Usinas

PCH Colorado

A PCH Colorado teve sua fundação em 1955. Fica localizada no rio Puítã, no município de Tapera. A

represa responsável pela geração possui a área de 61 hectares. Sua capacidade de geração é de 700
kW.

Figura 1 - PCH Colorado

; I
I- -J

Fonte: Google mapas e eletrocar.com.br.

Ceres Inteligência Financeira
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PCH Mata Cobra

A usina de Mata a Cobra foi construída em 1962, e de acordo com a Agência Nacional de Energia

Elétrica (Aneel) possui a capacidade de geração de 2800 kW, A represa utilizada na geração de energia

possui o tamanho de 69 hectares, e é localizada no Rio Várzea. no munícipio de Almirante Tamandaré
do Sul.

Figura 2 - PCH Mata Cobra

Fonte: Goog(e mapas e elefrocar.com.br.

Ceres inteligência Financeira 7
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Metodologia

Fluxo de Caixa Descontado

Introdução

A técnica empregada no modelo se baseia na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, que se

fundamenta na hipótese do valor de um projeto depender de sua capacidade de geraçao de riqueza no

futuro. Estimam-se as receitas, custos, despesas, investimentos e demais necessidades de capital de

giro relacionadas, além de todos os itens que afetam a variação de caixa do empreendimento, para um

detenninado período de tempo.

Como os valores do fluxo de caixa gerado se dão em universos de tempo distintos, estes devem ser

somados e comparados em uma equivalência atual. Assim, os saldos liquidas apurados, anualmente,

devem ser trazidos a valor presente por uma taxa de desconto que reflita os riscos inerentes ao negócio

e o custo de oportunidade de investidores avessos ao risco, isto é. a uma taxa de atratividade que

refletirá o custo de oportunidade dos vários provedores de capital do negócio.

Tal taxa é dada por parâmetros de valores geralmente oferecidos por títulos do governo, incorporam

risco específico da atividade e é calculada com base no modelo de avaliação de ativos - Gapaal Assei

Pric;ng Model (CAPM). Por meio desse modelo, calcula-se o custo de capital próprio (Ke) do projeto,

que é utilizado em modelos de concessão e que utilizam os fluxos líquidos disponlveis ao acionista.

Para cálculos de valores do projeto, pode-se, alternativamente. ponderar o custo de capital próprio (Ke)

com o custo de capital de terceiros (Kd) na proporção da estrutura de capital utilizada no projeto, resul-

tando na taxa WACC (Weighted Average Cosi of Capital) do empreendimento. No entanto, esta meto~

dologia nao é recomendada para concessões. que possuem ténnino previsto e fluxos de financiamento

mais previsíveis.

Existem diversas variações da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado. sendo as mais comuns o

Fluxo de Caixa do Acionista (Free Cash Flowto Equity- FCFE), o Fluxo de Caixa da Finna (Free Cash

Flow lo Firm - FCFF) e o Modelo de Dividendos Descontados (Dividend Discount Model- DOM).

o Fluxo de Caixa do Acionista (Free Cash F/ow to Equlty) utiliza o custo do capital próprio (Ke) para o

desconto a valor presente do fluxo de caixa livre para o acionista. Neste Método são considerados

todos os recursos disponíveis para distribuição de dividendos ou reinvestimentos, já descontadas as

amortizações, os recebimentos e pagamento de juros projetadOS no fluxo de caixa da divida. Assim, o

fluxo de caixa livre para o acionista que é obtido no final representa aquilo que está disponlvel para o

acionista livre das obrigações com terceiros. O Fluxo de Caixa do Acionista foi a metodologia adotada

para a presente avaliação.

Ceres Inteligência Financeira 8
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Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (Capital Asset
Pricing Model - CAPM)

Introdução

o cálculo do custo do capital próprio (Ke) possui como premissa fundamental a avaliação de risco da

atividade, somada à taxa de remuneração livre de risco na economia, dada geralmente pela remune~
ração oferecida pelos titulos do governo. Para Q cálculo e aplicação dessa metodologia são considera-
das diversas etapas.

Inicialmente, tomam-se como base as empresas do setor, mensurando a variação dos preços de suas

ações no mercado de capitais frente às variações da economia, espelhadas, por exemplo, em algum

índice de mercado. Uma dessas medidas é dada pelo Beta, que representa um multiplicador em relação

às variações de retornos das empresas de um determinado segmento em relação ao mercado. Extrai-

se, em princípio, uma média ponderada dessa medida para o setor, exclujndo~se o peso do endivida-

mento. Este indicador representa uma relação média e temporal entre os retornos das ações selecio-

nadas em relação à economia, que foi aqui evidenciada pela variação dos retomas do Ibovespa, um

índice representado porum grupo de ações de companhias listadas na BM&F BOVESPA e que captura

boa parte das negociações nesse mercado.

Comparou-se, assim, as variações dos preços das ações de empresas de capital aberto que atuem no

setor do empreendimento analisado ou em setores similares, com as flutuações do índice lbovespa.

o objetivo de tal processo é extrair os ganhos ou perdas adicionais do negócio em estudo em relação

à economia. Assim, o resultado do retomo esperado e requerido pelo negócio seria uma taxa de remu-

neração sem risco, em conformidade com as taxas oferecidas pelo governo, somada à taxa da econo-

mia em geral, adicionados os ganhos ou extraldas as perdas do negócio, comparativamente à econo-

mia como um todo. Resume-se, assim, em uma única taxa, a remuneração exigida por um negócio,

contemplando todos os riscos inerentes em suas flutuações de resultado e de caixa, além de adicionar

os ganhos em investimentos de risco nulo, dadas em aplicações financeiras tradicionais e oferecidas

pelo governo.

Como foram utilizados lndices presentes na economia americana e mundial, calculadas em dólar, dado

o objetivo de maior precisão dos níveis de risco intrasetores, é necessária a utilização e complementa-

ção no cálculo dos riscos presentes nas taxas de juros brasileiras em relação ao mercado internacional.

Para taxas livre de risco e do governo foram utilizadas as Treasury Bonds americanas. Assim, os com-

ponentes de risco presentes na taxa de juros brasileira, como o prêmio de risco país, relativo ao risco

de crédito da economia brasileira frente ao mercado internacional e o risco cambial, que expõe as

incertezas quanto à flutuação do real sobre o d61ar devem ser incorporados. Ambos jé se encontram

presentes na taxa de juros brasileira SEU C, daI a necessidade dessas inclusões.

Ceres Inteligência Financeira 9
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Para o cálculo do prêmio de risco cambial foram utilizados os contratos de FRA de Cupom Cambial,

contratos negociados na BM&F BOVESPA e que traduzem as expectativas de variações de preços

entre as taxas de juros brasileiras no mercado interbancério frente à variação cambial prevista. Assim,

é possível extrair em suas cotações, o prêmio de risco cambial. Para os prêmios de risco pais foi utili-
zada a diferença entre o FRA de Cupom Cambial e os T -Bonds.

Em suma, a avaliaÇão utilizou-se da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, que se fundamenta

na hipótese que o valor de uma empresa depende da sua capacidade de geração de riqueza no futuro.

Como esse vaJor a ser produzido se dará em universos de tempo distintos, todos devem ser trazidos a

valor presente por uma taxa de desconto que refUtaos riscos inerentes ao fluxo estimado, isto é, uma
taxa de atratividade que refletirá o custo de oportunidade dos vários provedores de capital do negócio,

como também incorpore o risco da atividade. Essa taxa de desconto é calculada com base no modelo

de avaliação de ativos - CAPM (Capital Asset Pricing Model). Por meio desse modelo, calcula-se o

custo de capttal próprio (Ke) do projeto. A seguir, segue o detalhamento do Ke.

Agura 3 - Decomposição do Custo de Capital Prãprio (Ke)

MRP:: Rms&PSOO - Rfr-Bonds

Ke = R/reais +P * MRP

R/reais ::;Rfr-Bonds + Rp Fra +Rcambíal
T-Bo7iJ:lS

Rcambial :: Cf - s) - Et(sr - St)

K('::o: Rfr-Brl/lrlç-.Rp frll 7 (f-<;)-E((sr -sr)+P > (Rm,,:.p;oo -Rfr-B/!/lr!Ç)
T -!lOlldl

Fonte: Elaboraçáo Própria

Ke • Custo do Capital Próprio (Cost of Equity)

• R/reais - Taxa Livre de Risco em Reais (Risk Free Rate)
R/T-BOTlds - Taxa Livre de Risco em Dólar (Risk Free Rate)
P - Beta
RmS8:PSOO - Taxa de Retomo do Mercado (Market Retum Rate)
MRP • Prêmio de Risco de Mercado (Market Risk Premium)
Rp~- Risco País

T_B<m<1s

• Rcamblll1 - Risco Cambial
(f - s) - Forward Premium
Et(ST - St) - Expectativa de Variação Cambial (abordada pela Purchasing Power Parity - ppp
como a expectativa de inflação entre os paises)

Ceres Inteligência Financeira 10
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Interpolação Cubic Spline

Cubic Spline consiste em uma metodologia de interpolação numérica, que utiliza polinômios de 30 ar.

demo Caracteriza.se peto amortecimento ou suavidade que apresenta na transição de um ponto para

outro.

Como muitas das taxas necessárias para a composição do Ke precisam ser trabalhadas na curva e

estão disponíveis apenas algumas observações de taxas com datas de vencimento especificas, é pre-

ciso encontrar valores fora desses pontos de controle para traçar uma curva que represente lodo o

período. Assim, para estabelecer uma curva de juros baseado em contralos futuros, opções e derivati-

vos em geral é preciso usar alguma técnica de interpolação para preenchimento de loda a curva. No

caso, utiliza.se a Interpolação pelo Cubic Splíne.

Taxa Livre de Risco

o cálculo do custo do capital próprio possui como premissa fundamental a avaliação de risco da ativi-

dade, somada à taxa de remuneração livre de risco na economia. Como a economia americana possui

maior diversidade em seus índices e ainda é considerada como padrão internacional de uma economia

sem risco, pelo menos até o momento, geralmente utilizam-se como parâmetro as taxas praticadas

pelo tesouro americano, a exemplo dos Treasury Bonds (T-Bonds) como padrão inicial.

A taxa foi construfda utilizando-se a curva de juros, prática que deve ser respeitada em função da

impossibilidade de fluxos de curto prazo serem remunerados a taxas de longo prazo, pois estarão su-

jeitos a curva de juros marcados a mercado, nos resgates dessas aplicações.

Beta

Para o cálculo e aplicação da metodologia do CAPM uma das etapas consiste na definição do Beta.

Inicialmente, tomaMse como base as empresas do setor, buscando aferir uma medida de risco campa.

rativa às varlaçOes de retomo dessas empresas, capturada, por exemplo, pela variação dos preços de

suas ações no mercado de capitais. Uma dessas medidas é dada pelo Beta, que representa um multiM

plicador de risco da empresa ou segmento em relação às variações da economia como um todo. Assim,

o cálculo do beta se baseia na variação dos preços das ações no mercado de capitais frente às varia-

ções da economia, espelhadas, por exemplo, em algum índice de mercado.

Os Betas calculados são desalavancados segundo a relação de dívida e patrimônio liquido de cada

uma das empresas utilizadas para a construção da informação setorial e. em seguida, é tomada alguma

medida de tendência central dessa amostra. O Beta resultante, desalavancado, é então realavancado

de fonna a considerar a fração de risco sistêmico correspondente ao efeito do endividamento da em-

presa alvo do estudo.
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Prêmio de Risco de Mercado (Market Risk Premium)

o Prêmio de Risco de Mercado representa a remuneração esperada pelo mercado, levando-se em

consideração o risco adidonal em relação à taxa livre de risco que este pratica. O Prêmio de Risco de

Mercado é calculado com base na diferença entre os retornos do Indice S&P500 e dos Treasury Bonds

norte americanos considerando-se uma janela temporal de longo prazo. Destaca-se que o Prêmio de

Risco de Mercado é calculado considerando-se a média geométrica das diferenças de retornos do

Indice de mercado ajustado para dMdendos e títulos de longo prazo perpétuos com cupom.

Risco País

Como apontado anteriormente, a estruturação do modelo CAPM lendo como base as taxas praticadas

nos mercados externos, especialmente às encontradas no mercado americano são mais recomendá-

veis em função da diversidade de setores encontrados em seus índices de bolsa, que explicam de

maneira mais abrangente os riscos relativos entre setores e empresas em uma economia. Para aplica~

ção nos países de origem, no entanto, é necessário que sejam ajustados os riscos de crédito específi.

cos de cada país, uma vez que é utilizada a taxa livre de risco americana, com base nos T -Bonds,

títulos de dívida emitidos pelos Estados Unidos. A mensuração desse spread de risco, que se aplica às

economias em desenvolvimento, incluindo o Brasil, denomina~se risco país e foi medido no presente

trabalho por meio do spread entre o FRA de Cupom Cambial e os T~Bonds.

Risco Cambial

Para extração do prêmio de risco cambial foi extraldo o forward premium pela decomposição das taxas

de juros intema e o FRA de Cupom Cambial, já considerado neste o risco país. Foram descontadas do

forwarrJ premium as diferenças de expectativas inflacionárias entre Brasil e Estados Unidos para defi-

nição do risco cambial presente na curva de juros em cada ano projetado.

Os contratos de cupom cambial e de FRA de Cupom sinalizam as expectativas de taxas de juros em

dólar frente à variação cambial, sendo bons sinalizadores das taxas de juros externas evidenciadas

nas negociaçOes de titulas brasileiros com risco soberano emitidos no exterior.

Ceres Inteligência Financeira 12
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Composição da Taxa de Desconto

Composição do Beta

o Beta calculado levou em consideração a relação entre o indice de mercado Ibovespa e as ações das

empresas de geração de energia com grande liquidez nesse mercado. a saber. AES Tiete (GET/4).

Tractebel (TBLE3) e CESP (CESP6), para uma janela temporal de 10 anos.

o Beta alavancado de cada companhia é obtido por meio da indinação da regressão linear entre os

retornos históricos logaritnlizados desses ativos e do fndice de mercado. Em seguida, obtém-se o Beta

desalavancado de cada empresa por meio do ajuste pelas suas respectivas relações Oebt to Equity

(D/E). Por fim, os betas desalavancados de cada empresa são ponderados por seus Valores da Firma

(Enterprise Value), alcançando-se, assim, o Beta desalavancado para o setor.

Destaca-se que a série histórica dos ativos e do índice de mercado foi coletada por meio dos dados

disponibilizados na BM&F BOVESPA e que o indicador Debt to Equffy e o Enterprise Value foram cal-

culados com base nas demonstrações financeiras auditadas obtidas junto ao site da Comissão de Va-

Iares Mobiliários (CVM).

Assim, como pode ser verificado na tabela a seguir, o Beta desalavancado do setor foi de 0,91.

Tabela 1 - Composição do Beta Desalavancado do Mercado de Geração de Energia no Brasil

£nterprise Value
Beta Alavancado
D/E
Beta Desalavancado

Tractebel
23.101

0,93
10,76%

.,87

1,40 0,99
17,38% 11,67%
1,26_

Fonte: Elaboração própria, com base na BM&F BOVESPA e CVM.

Como não foram considerados financiamentos no fluxo. não foi preciso proceder com a realavancagem

do beta pela proporção entre o fluxo da dívida da empresa em análise e seu fluxo do acionista. O

resultado final, portanto, foi um Beta de 0,91, dada uma relação de Debt to Equity projetada de 0,0%.
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Custo de Capital Próprio (Ke)

Para a taxa livre de risco foi considerada a remuneração dos Treasury Bonds na curva até 30 anos. Os

dados das taxas e suas respectivas maturidades foram coletados do site Yahoo Financa (Bonds Can-

ter) e, em seguida. foram interpolados utilízando-se a metodologia Cubic Spline para obter a curva.

Para a estimaçao do Market Risk Premium foi considerada a diferença entre o retomo do S&P500,

conigido para dividendos e o retomo dos Treasury Bonds. Para o cálculo do retomo dos T-Bonds, são

considerados os constant maturity bonds. titulos perpétuos com maturidade de 10 anos, marcados a

mercado, pressupondo a recompra do título no final de cada ano. Extraiu-se, assim, o Prêmio de Risco

de Mercado de 4,54% a.8. em termos reais, considerando uma janela temporal desde 1975, média

geométrica e o título de longo prazo (10 anos).

o Prêmio Cambial Real é calculado com base na diferença entre as taxas do Depósito Interbancário

(DI) e o FRA de Cupom Cambial. Destaca~se que este indicador, para ser calculado em termos reais,

é descontado pela diferença entre a inflação do Brasil (IPCA) e a inflação norte americana (CPI).

As bases de dados para o FRA de Cupom e o Depósito interoancário (DI) foram colatados no site da

BM&F Bovespa, por meio do Sistema Prega0. Em seguida, os dados foram interpolados pela metodo-

logia Cubic Spline, de forma a obter as duas curvas de taxas.

Além do FRA de Cupom e do Depósito interbancário, também são necessárias as projeções do Con-

sumer Price Index (CPI) e do fndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a composiçao do

Risco Cambial. Enquanto a projeção do IPCA foi obtida no Sistema de Expectativas de Mercado do

Boletim Focus, disponibilizado pelo Banco Central (Bacen), a projeção do CPI foi extrafda de informa~

ções disponibilizadas no site oficial da cidade de Seattle, com base em dados do The Puget Sound

Economic Forecaster preparados pela Conway Pedersen Economics, Inc.

Tabela 2 • Resumo das Fontes e Metodologias Utilizadas

Taxa livre de Risco
Beta DesalaV3ncado
Prêmio de Risco de Mercado
Risro Pais
Inflaç:io Norte AmeriCilna
Inflação Brasileira
FRA de Cupom

OIFuturo

TreClSUryBonds
SiP, GETl4, TBlB e CESP6
S&PSOOXT.Bonds
Spread entre FRAe T-Bonds
Consumer Price Index (CPI)
IPCA
FRAde Cupom (FRQ
OePÓ$il:oInterbancârio (011)

Interpolação Cubic Spline
MédiCIPond~rilda pelo EV
Média Geomérrj('41 desde 1975
Interpolaçiio Cublc Spljne
ProJ~çlio (FOr~Cilst)
Projeçiio (Fclrt'!'castJ
Interpolação Cubic Spllne
lnterpola -o Cublc S Une

Yahoo FinallCE!(Bonds Center)
8M&F 1klVesp3 e CVM
Sério T-80nds e S&P500
BM&FBovespa e Vahoo Flnance
l1le Puget Sound Economic Forecaster
Bacen (FClCU~- EJcpC!ct.de Mercado)
BM&f Elovespa (Sistema Pregão)
BM&FBovespil (Sistema Preg:io)

Fonte: Elaboração própria.

Com isso, o custo de capital próprio (Ke) encontrado para as usinas, pode ser visualizado em termos

reais, ano a ano, na tabela seguinte. Na média, observa~se um Ke de 9,48% ao ano em termos reais,

que foi utilizado na avaliação.
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Tabela 3 • CompoalçAo do Custo de Capital Próprio (Ke)

4,54% 34.00% 15,35'" 9,48%
4,54')£ 34,00% 14,25% 6,92"

4,54% 34,00% 14,57% 8,36%
0,00% 4,54% 34,00% 15,18% 9,28%

0,00% 4,54% 34,00% 15,68% 10.02"

0,00% 4,54% 34,00% 15,85% 10,39"

0,00% 4,54% 34,00% 15,92% 10,61"

0,00% 4,54% 34,00% 15,98% 10,81%

Fonte: ElaboreçSo própria, com base nos domfnios eletrônicos Yahoo F/nanes (Bonds Center), CVM, Base de Dados Damodaran, BM&F Bovespa (Boletim Diário e Sistema
Pregão), The Puget Sound Economic Forecaster e Bacen (Focus _Expectativas de Mercado)
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Avaliação Econômico-Financeira

Premissas

Gerais

2,22
0,22

4,08%

10,00

31/dez/15
9,48%

lucro Presumido

222,85
3,88
82,05
5,52

244,64

168,48
540,00

2016: 130,68
2017: 148,41
2018: 151,35

2019: 151,42
2020 adiante: 151,40

PCH Mata Cobra
Almirante Tamandaré do Suf/RS

2,88
1,92

2,46%
16.446

2,22
0,22

4,08%
10,00

31/deZ/15
9,48%

PCH Coloraao
Tapera/RS

1,12
0,72

2,46%
6.117

lucro Presumido
3,65%
9,00%
25,00%
12,00%
8,00%

181,14
2,16
79,35
7,13

244,64.
65,52
350,00

2016, 130,68
2017: 148,41
2018: 151,35

2019: 151,42
2020 adiante: 151,40

Tabela 4 - Principais Premissas da Avaliação

Data Base da Avaliação
CUsto de Capital Próprio - Ke (% a.a.)

Fonte: Elaboração própria, Gom base em informações fornecidas pela E/etrocar e parâmetros de mercado,

Usina
locaJilação
capacidade Instalada (MW)
Energia Gerada (MWmédios)
Perdas e Consumo Próprio (%)
EneJEia Geracb liquida (MWh/ano)

Regime Tributário
Pis/Cofins
CSll
Imposto de renda
Presunção para CSlL
Presunção para IR

Preço de Energia (RS/MWh)
Base: lan/2016

Custos - Pessoal Base: Jul/15
Custos - Materia' Base: Jul/15
Custos - Serviços Base: Jul/15
Custos - Outros Base: Jul/lS
Despesas Administrativas Base: Jul/15
C3pEx de Manutenção anual Base: Jan/2016
Manutenção adicional em 2017 Base: Jan/2016

TUSD/TUST (RS/Kw/mês) Base: Jul/t5
TFSEE(RS/Kw/mêsJ Base: Jan/16
Depredação (% ao ano)
Capital de Giro (Dias de ROB)
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Foram seguidas informações fornecidas pela Eletrocar, bem como parâmetros usualmente adotadas

pelo mercado para avaliações de pequenas centrais hidrelétricas. A avaliação teve como data base o

fim do ano de 2015, sendo a projeção realizada de janeiro de 2016 até janeiro de 2053, pressupondo

uma renovação da concessão por mais 30 anos. Essa premissa está em conformidade com as infor-

maçõeS obtidas por meio de consulta à Aneel, segundo a qual a concessão das PCHs poderia ser

prorrogada indefinidamente devido ao seu pequeno porte. Tal parecer foi baseado no art 8° da Lei

9.074/1995 que diz que "o aproveitamento de potenciaiS hidráulicos iguais ou inferiores a 3.000 kW

(três mil quilowatts) ... estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas

ser comunicados ao poder concedente
n
•

Como as PCHs em análise não são participantes do MRE, conforme infonnação obtida junto à equipe
da Eletrocar, elas não são afetadas por variações na energia do sistema, curvas de Generation Scafing

Factor(GSF) ou valores da Tarifa de Energia de Otimização. Adicionalmente, a informação da Garantia

Física considerada pela Aneel, tem pouca relevância para a avaliação, uma vez que deve ser conside-

rada, para fins de projeção da receita, apenas a energia que as usinas de fato produzem. Para a ob-

tenção desse parâmetro foi analisado o histórico de geração das usinas. Optou-se por considerar a

média aritmética da produção dos últimos três anos, de forma a excluir o ano de 2012, que se mostrou

atípico em relação ao histórico dos úttimos dez anos. Assim, foi considerada a geração de energia bruta

com base em 0,72 MW médios em Colorado e 1,92 MW médios em Mata Cobra.

Em relaçãO às perdas e consumo próprio, a equipe da Eletrocar informou que não havia medição para

as perdas totais, apenas para o consumo próprio. Assim, a Ceres optou por utilizar um parâmetro de

mercado de 2,46% para as perdas totais. Esse parâmetro foi obtido par meio da média ponderada pela

garantia flsica de sete outras PCHs de referência, utilizando banco interno de dados.

Em relação aos tributos, verificou-se que a melhor opção para as usinas é a adoção do Sistema do

Lucro Presumido, com as allquotas informadas na tabela. Os valores de preço de energia considerados

representam uma curva de preços de energia incentivada utilizada pelo mercado em avaliações desta

natureza.

Para o capital de giro, foi usada uma métrica de mercado, em que são considerados 10 (dez) dias de

Receita Operacional Bruta para estimar a necessidade de capital de giro. A depreciação foi estimada

com base no histórico dos balancetes fornecidos pela Eletrocar. Destaca-se que esse parâmetro terá

pouca relevância para o modelo, afetando apenas o valor residual do CapEx de Manutenção projetado.

Como encargos, foram considerados a Taxa de Fiscalização de serviços de Energia Elétrica (TFSEE)

e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). A TFSEE foi simulada com base no Despacho

NO 86, de 14 de janeiro de 2016 da Aneel. Já em relação à TUST não foi passlvel obter o valor a ser

aplicado para cada PCH. nem por meio dos documentos disponibilizados pela Aneel, nem pelas infor-

mações fornecidas pela equipe da Eletrocar. Dessa forma, foi adotada a média aritmética das TUSTs

de quatro PCHs da região e aplicado o desconto de 50%, chegando-se no valor de 2,22 reais por

quilowatt instalado por mês, líquido de PIS/COFINS.
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Os custos operacionais das usinas foram obtidos por meio da análise dos balancetes fornecidos pela

Eletrocar. Foi adotada a média dos três últimos anos, ajustados pela inflaçêo. Para as despesas admi-

nistrativas, foram levantados parâmetros de mercado, objetivando estabelecer os gastos necessários

para uma estrutura de administração compartilhada entre as usinas e rateada igualmente entre elas. A

composição estruturada pode ser visualizada a seguir.

Tabela 5 - Composição dos dispêndios com a estrutura de administração compartilhada

Gastos Admlnlstr;ltlVos na Estrutura Compartilhada
Descrição I Valor (R$/Mês) I Valor (R$'OOO/Ano)

Gerente Operacional
Financeiro
Contabilidade
Auditoria
Assessoria Jurfdica

Viagens
Materiais
Aluguel
Condomínio
IPTU
TI
Outras Desp. Adm.
Total Geral Mensal
Total por PCH

15.896,45
4.649,11
3.791,67
1.354,17
2.500,00
1.875,00
3.725,00
1.800,00
500,00
225,00
750,00

3.707,65
40.774,04
20.387,02

Fonte: Elaboração própria.

190,76
55,79
45,50
16,25
30,00
22,50
44,70
21,60
6,00
2,70
9,00
44,49
489,29
244.64

Para o CapEx de Manutenção foram consideradas as intervenções pontuais indicadas pela equipe da

Eletrocar, que serao realizadas em 2017; e, complementarmente, uma métrica de mercado para esse

tipo de gasto. Essa métrica consiste na composição de um gasto anual equivalente a 1% do CapEx de

Implantação por MW instalado estimado, multiplicado pela quantidade de megawatts instalados de

cada usina. Essa métrica é condizente com usinas mais antigas, como é o caso das PCHs aqui avali-

adas. O CapEx de Implantação por MW instalado estimado foi de R$ 5.850 mil, parâmetro comumente

utilizado no mercado para PCHs. Conforme indicado na tabela, essa métrica representa R$65,52 mil

por ano no caso de Colerado e R$ 168,48 mil por ano para Mata Cobra.

Destaca-se que os custos operacionais. despesas administrativas e investimentos em manutenção f0-

ram alvo de simulações complementares, realizadas em cenários alternativos ao Cenário Base.
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Indenização

o cálculo da indenizaçao dos ativos das usinas prevê a indenização tanto dos bens atuais, quanto dos

investimentos em manutenção futuros ao fim da concessão. Para o cálculo dessa estimativa foram

utilizados os valores de reavaliação, segundo laudo de bens patrimoniais contratado pera empresa com

base de valor em 2013 e corrigidos para Dezf15. Assim, uma parte será proveniente dos investimentos

em manutenção futuros que serão depreciados até o fim da concessão, quando será verificado o seu

valor residual e outra será calculada com base no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) fornecido
pela E/etracar.

Por meio do RCP, foi possível obter o valor original, bem como o valor da reavaliação e a depreciação

acumulada dos bens que pertencem a cada uma das duas PCHs. Dessa forma, foi possfvel calcular o

valor Ifquido dos bens e proceder com sua correçao monetária e depreciação até o fim da concessão,

quando é retirado o imposto sobre os ganhos de capital e de correção monetária e obtida 8 indenização

estimada líquida. As duas partes mencionadas são trazidas a valor presente para a data base da ava-

liação. As informações retiradas do RCP que serviram de base para o cálculo da indenização podem
ser observadas a seguir.

Tabela 6 - PCH Colorado: Composição dos bens atuais (R$'OOO)

0,00%
2,00%
2,00%
3,03%

14,29"
6,25%
1,26%

1.142,65
28,57

159,50
738,14

2.068,86

3,49
5.594,88

3.725,12
794,54

1.071,73

3,49
7.663,73

1.142,65
3.753,70

954,04
1.809,86

1.137,96
3.694,98

870,85
958,64

3,15

6.665,57

4,69
58,72
83,19

851,22

0,34
998,16

- I Valor 'Valor Reava- I I I DepreCIação I Valor LiqUido I Deprecl<lçãol)esmçao I Va or Tota I ,

. Onglnal I fiação Acumul<lda I Total I Anual
Terrenas
Reservatórios, barragens e adutoras
EdifICaçõeS, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
M6veis e utensfllos
Total

Fonte: Elaboração própn"a, com base no Relatório de Controle Patrimonial (RCP)

Tabela 7 - PCH Mata Cobra: Composição dos bens atuais (RS'OOO)

0,00""
2,00%

2,00%
3,03%

14,29%
6,25%
2,69%

5,88 180,83 56,15 124,68
35,09 28,84 6,26

10,12 491,99 272,02 219)}7
0,87 8,32 6,93 1,39
0,05 0,33 0,33

"',27 716,56 364.26 352.29

762,28
186,71
35,09

502,11
7,45
0,38

735,82

Terrenos*
Reservatórios, barragens e adutoras
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veiculas
Móveis e utensílios
Total

I: Valor Orlgl Valor Rea ,Valor To- ] Depreciação Valor 11 DepreciaçãoPCH Mata Cobra (R$'OOO I Base 2013 1_
na] "aliaçao tal Acumulada I qUido Total: Anual

• Os terrenos de Mata Cobra estão na data base de 2016 e foram obtidos pela média de três avaliações da área.

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório de Controte Patrimonial (RCP)
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Projeções

Introdução

As principais projeções financeiras calculadas no modelo para as Pequenas Centrais Hidrelébicas Co--

lorado e Mata Cobra podem ser observadas a seguir, com destaque para as que compõem a Demons-

tração de Resultados do Exercício (ORE), a Demonstração de Auxo de Caixa Indireto (DFC) e o Fluxo

de Caixa do Acionista (Free Cash Flow to Equity - FCFE). Ressalta-se que os valores se encontram na
data base de 31 de dezembro de 2015 e foram deflacionados utilizando o índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

Demonstrações de Resultado do ExerCÍcio (DRE)

Podem ser observadas a seguir as projeções de Demonstração de Resultados para ambas as PCHs.

Tabela 8 - ProjeçAo de Demonstração de Resultado para a PCH Colorado

Receita operacional bruta 770,26 878,23 897,55 994,93 1.648,63 2.731,84 3.901,00 347,53PisCofins (28,11) (32,06) (32,76) (36,31) (60,18) (99,71) (142,39) (12,68)
Receita operacionallfqulda 742,15 846,17 864,79 958,61 1.588,46 2.632,13 3.758,62 334,84
Administrativos (249,66) (251,22) (252,23) (279,76) (463,57) (168,lS) (1.096,90) (95,25)
Outros fixos (275,31) (277,03) (278,16) {30B,SI} (511,21) (847,09) (1.209,63) (l05.04)
TUST (31,04) (31,33) (31,46) (34,89) (57,81) (95,79) (136,42) (12,19)
TFSEf (2,78) (2,BO) (2,80) (3,10) (5,14) (8,52) (12,14) (1,08)

Ebftda 183.36 Z83,BO 300,14 332,36 550,72 912,57 1.303,53 121,28
Depredação e amortização (2,44) (17,95) (30,30) (65,71) (104,98) (147,03) (13,10)

Ebit 183,36 281,36 282,19 302,06 485,01 807,59 1.156,51 108,18
Receitas financeiras 8,79
IR/CS (23,72) (30,04) (27,64) (30,64) (50,78) (84,14) (120,15) (10,70)

lucro Ifquido 159,63 260,11 254,54 271,42 434,23 723,45 1.036,36 97,47
Fonte: Elaboração própria,

Tabela 9 - Projeção de Demonstração de Resultado para a PCH Mata Cobra

Receita operadonal bruta 2.070,93 2.361.21 2.413,15 2.674,97 4.432,52 7.344.84 10.488,24 934,36PisCofins (7S,59) (86,18) (88,08) (97,64) (161,79) (268,09) (382,82) (34,10)
Recefta operacionallfqulda 1.995,34 2.275,02 2.325,07 2.5n.33 4.270,73 7.076,75 10.105,42 900,26Administrativos (249,66) (251,22) (252,23) (279,76) (463,57) (768,15) (1.096,90) (95,25)Outros fixos (320,74) (322,74) (324,05) (359,41) (S95,551 (986,85) (1.409,20) (122,37)TUST (79,82) (80,56) (80,88) (89,71) (148,65) (246,32) (350,78) (31,34)TF5EE (7,14) (7,19) (7,20) (7,98) (13,23) (21,92) (31,21) (2,79)
EbH:da 1.337,98 1.613,32 1.660,70 1.840,47 3.049,73 5.053,51 7.217,33 648,51
Depreciação e amortização (6,29) (32,61) (67,40) (158,47) (269,94) (378,07) (33,69)Ebit 1.337,98 1.607,04 1.628,09 1.773,07 2.891,26 4.783,57 6.839,26 614,82Receitas financeiras 125,'89 77,71 19,65 7,55 12,00IR/CS (63,78) (115,53) (100,75) (89,07) (136,52) (226,22) (325,60) (32,86)lucro líquido 1.274,20 1.617,40 1.605,06 1.703,65 2.754,73 4.557,35 6.521,21 593,96

Fonte: Elaboração própria.
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Demonstrações do Fluxo de Caixa Indireto

Podem ser observadas a seguir as projeções de Demonstração do Fluxo de Caixa para ambas as
PCHs.

Tabela 16- Projeção de Demonstraçao do Fluxo de Caixa Indireto para a PCH Colorado

Fluxo de caixa das operações 138,59 258,21 270,65 271,51 271,51 271,51 2n,35 566,43
(+) lucro lfquido 159,63 260,11 254,54 245,34 236,88 238,17 239,58 21,42
(+) Depreciação e amortização 2,44 17,95 27,39 35,85 34,56 33,99 2,88
(li.)Variação ativos/passivos (21,05) (4,35) (1,84) (1,21) (1,21) (l.2I) (1,21) 542,12

Fluxo de caixa de investimentos (65,25) (413,58) (64,97) (63,84) (62,34) (60,87) (59,87)
H Investimentos em imobilizado (65,25) (413,58) (64,97) (63,84) (62,34) (60.87) (59,87)
(-) Investimentos em intangível

Fluxo de financiamento 86,66 (205,GB) (207,67) (209,17) (210,64' (2U,49) (530,35)H Dividendos pagos (205,68) (207,67) (209,17) (210,64) (2U,49) (530.35)
(+) Aportes/(redução) capital 86,66
(li.)Conta reserva financiamentos

Variação total do caixa 73,34 (68,71) 36,08
Saldo acumulado 73,34 36,08

Fonte: BaboraçAo própria.

Tabela 11- Projeção de Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto para a PCH Mata Cobra

Fluxo de caixa das operações 1.217,62 1.612,00 1.632,71 1.597,64 1.585,92 1.585,92 1.591,67 1.534,48
(+) lucro líquido 1.274,20 1.617,40 1.605,06 1.539,98 1.502,73 1.500,31 1.507,53 130,55
(+) Depreciação e amortização 6,29 32,61 60,93 86,45 88,87 87,40 7,41
(.1)Variação ativos/passivos (56,58) (11,68) (4,96) (3,26) (3,26) (3,26) (3,26) 1.396,53

Fluxo de caixa de investimentos (167,77) (705,17) ('67,07) (164,16) (160,30) (156,53) (153,94)
(-) Investimentos em Imobilizado (167,77) (705,17) (167,07) (164,16) (160,30) (156,53) (153,94)
(-) Investimentos em intangível

Fluxo de financiamento (1.193,69) (1.528,99) (1.474,91) (1.425,62) (1.429,39) (1.428,46) (1.433,29)
(-) Dividendos pagos (1.193,69) (1.528,99) (1.474,91) (1.425,62) (1.429,39) (1.428"6) (1,433,29)
l+J Aportes/(redução) capital
(llJ Conta reserva financiamentos

Variação total do caixa 1.049,84 (286,86) (63,35) (41,43) 9,26 101,19
Saldo acumulado 1.049,84 696,65 595,22 118,29 0,00 0,00 24,95 124,92

Fonte: ElaboraçAo própria.
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Fluxo de Caixa do Acionista (Free Cash Flow to Equity)

Podem ser observadas a seguir as projeções do Fluxo de Caixa do Acionista para ambas as PCHs.

Tabela 12- Projeção de Fluxo de Caixa do Acionista para a PCH Colorado

•••
Fluxo de caixa do acionista 205,68 . 207,67 209,17 210,64 1.076,80 566,43
(+) EBITDA 300,14 300,42 300,42 300,42 301,34 26,66
(+) Receita financeira CR
(-) Impostos sobre a renda (23,72) (27,05) (27,64) (27,70) (17,70) (27,70) (27,?S) (2,35)
(8) Conta reserva ADA

(.0.)Variação ativos/passivos (21,05) (4,35) (1,84) (1,21) (l,21) (1,21) 863.10 542,12(-) Investimentos (65,25) (413,58) (64,97) (63,84) (62,34) (60,87) (59,87)
(+) Fluxo dos empréstimos
(+) Perpetuidade

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 13 - Projeção de Fluxo de Caixa do Acionista para a PCH Mata Cobra

Fluxo de caixa do acionista 1.049.84 823.74 1.414,35 2.056,10 1.532.74
(+) EBITDA 1.337,98 1.613,32 1.660,70 1.668,46 142,54
(+J Receita financeira CR
H Impostos sobre a renda (63,78) (72,73) (74,33) (74,47) (74.47) (74,47) (74,68) (6,33)
(.0.)Conta reserva ADA
(A)Variação ativos/passivos (56,58) (11,68) (4,96) (3,26) (3,26) (3,26) 616,26 1.396,53
(-) Investimentos (167,77) (705,17) (167,07) (164,16) (160,30) (156,53) (153,94)
(+) Fluxo dos empréstimos
(+) Perpetuidade

Fonte: Elaboração própria.
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Resultados

Introdução

Foram estruturados 3 cenários; Cenário Base, Cenário Eletrocar e Cenário Mercado, sendo que suas

diferenças consistem em alterações nas premissas de custos operacionais, despesas administrativas

e investimentos em manutenção. Recomenda-se a adoçáo dos resultados indicados no Cenário Base,

cujas premissas foram explanadas previamente neste relatório.

Cenário Base

Tabela 14 • Resultados da Avaliação (Cenârio Base)

_ Resulta~os valllatlO~_l~O%- FCFE {~$'OOO.L

Usmas Valuatlon
COlorado
Mata Cobra
Total

1.809
14.293
16.101

Fonte: Elaboração própria.

APCH CoJoradofoi avaliada em R$1,809 milMo na data base de 31 de dezembro de 2015, a um custo

de capital próprio de 9,48% B.8. em termos reais, pela metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista
(Free Cash Flow lo Equity).

A PCH Mata Cobra foi avaliada em R$ 14,293 milhões na data base de 31 de dezembro de 2015, a um

custo de capital próprio de 9,48% a.a. em termos reais. pela metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista
(Free Cash Flow to Equity).

No Cenário Base. as projeções foram realizadas até janeiro de 2053, considerando uma renovação por

mais 30 anos a partir de 2023, premissa estabelecida após consulta realizada junto à Aneel pela equipe

da Eletrocar em confonnidade com o art 8<1 da Lei 9.074/1995 que diz que ~oaproveitamento de poten-

ciais hidráulicos Iguais ou inferiores a 3.000 kW (três mil quilowatts) ... estão dispensados de conces~

são, pennissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente~.

Como a legislação não prevê prazo detenninado para o fim da concessão, pode-se optar por considerar

uma perpetuidade no fim do fluxo, proposição que faz com que a PCH C%rado fique avaliada em R$

1,840 milhão e a PCH Mata Cobra em R$ 14,772 milhões, totalizando R$ 16.612 milhões, tudo o mais

constante. Para abarcar, ainda, o caso de não renovação, foi simulada uma projeção até janeiro de

2023. Nesta condiçao, a PCH Celorado foi avaliada em R$ 1,629 milhão e a PCH Mata Cobra foi ava~

liada em R$ 7,733 milhões, tudo o mais constante.

De forma a avaliar melhor os resultados encontrados, foram simuladas análises de sensibilidade do

valor em relação à taxa de desconto, PMSO, despesas administrativas, parâmetro de cálculo do CapEx

de Manutenção e preço de energia. Para variar o PMSO e as despesas administrativas, foram adotados

choques percentuais negativos e positivos. Para analisar os investimentos em manutenção, foi variado
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o parâmetro de 1% sobre o CapEx de Implantação de referência, usado no cálculo do CapEx de Ma-

nutenção, confonne explicado anteriormente. As análises de sensibilidade podem ser observadas a

seguir.

Tabela 15 _ Análise de Sensibilidade do Valuation: Ke x PMSO (PCH Colorado)

2.049
2.155
2.269
2.399
2.531
2.681
2.845

Choque PMSO
{lO,O%) 1-(2ô,O%) 1-

-Tlí;oo
10,50

10,00

I(e L~48
! 9,00

18,50
8,00

1.790
1.884
1.987
2.104
2.222
2.357
2.506

1.530
1.613
1.705
1.809
1.914
2.034
2.166

10,0%
1.270
1.343
1.422
1.513
1.605
1.710
1.826

2.0,0%
1.010
1.072
1.140
1.218
1.296
1.387
1.486

Tabela 16 _ Análise de sensibilidade do Valuation: Ke x PMSO (PCH Mata Cobra)

20,0%

11.853
12.383
12.956
13.604
14.255
14.994
15.801

10,0%

12.156
12.698
13.285
13.948
14.615
15.371
16.197

12.459
13.013
13.614
14.293
14.975
15.748
16.593

12.762
13.329
13.943
14.637
15.334
16.125
16.988

13.064
13.644
14.271
14.981
15.694
16.501
17.384

! Choque P_M_5~O _

~ {10,O%} -r-.= !

!, 11,00
110,50'---.I 10,00

Ke r--g;48~
~, S,SO

8,00

Tabela 17 _ Anãlise de Sensibilidade do Valuation: Ke x Despesas Administrativas (pCH Colorado)

Choque Desp. Adm.--- ..-,--c----~---,-------.
i (50,0%) J (25,0%) I - : 25,0% ! 50,0%

"-,-
~ 11,00

~
~ 10,00

Ke :- 9,48

!
~9,O£
8,50,---
8,00

2.708 2.119 1.530 941

2.840 2.227 1.613 1.000

2.985 2.345 1.705 1.065

3.148 2.478 1.809 1.139

3.313 2.613 1.914 1.214

3.501 2.767 2.034 1.300

3.707 2.936 2.166 1.395

,
I: : •

, ..

Tabela 18 _ Análise de Sensibilidade do Valuation: Ke x Despesas Administrativas (PCH Mata Cobra)

Choque Desp. Adm.
í- (50,0%) 1'-(25,0%) ,-- ~-T25:-0%-1-50,O%-

11,00
10,50

I 10,00

KeU~
i 9,00

8,50
8,00

13.637 13.048 12.459 11.870 11.281

14.240 13.627 13.013 12.400 11.786

14.894 14.254 13.614 12.974 12.334

15.632 14.962 14.293 13.623 12.953

16.374 15.674 14.975 14.275 13.575

17.215 16.481 15.748 15.014 14.281

18.133 17.363 16.593 15.822 15.052

Fonte.' Elaboração própria.
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Tabela 19 _ Análise de Sensibilidade do Valuation: Ke x CapEx de Manutenção (PCH Colarado)

2.116 1.823 1.530 1.236 943

2.222 1.918 1.613 1.309 1.004

2.338 2.021 1.705 1.388 1.072
2.468 2.138 1.809 1.479 1.149

2.600 2.257 1.914 1.570 1.227

2.749 2.392 2.034 1.676 1.318

2.914 2.540 2.166 1.792 1.418

Tabela 20 - Análise de sensibilidade do Valuation: Ke x CapEx de Manutenção (PCH Mata Cobra)

! CapeI( de Manutenção
r~O% 1,5% I 2,0%

f 11,00
I 10,50r.-
I 10,00

Ke~
I 9,00
I 8,50~.
I 8.00

13.967
14.579
15.241
15.989
16.739
17588
18.515

13.213
13.796
14.428
15.141
15.857
16.668
17.554

12.459
13.013
13.614
14.293
14.975
15.748
16.593

11.705
12.230
12.800
13.444
14.092

14.827
15.631

10.950
11.447
11.986
12.596
13.210
13~907
14.670

Tabela 21 _ Anãllse de Sensibilidade do Valuation: Ke x Preço de Energia (PCH Colorado)

1.530 2.093 3.122 4.151 5.180

1.613 2.196 3.268 4.339 5.411
1.705 2.307 3.425 4.544 5.662
1.809 2.434 3.604 4.775 5.945
1.914 2.562 3.785 5.007 6.230
2.034 2.708 3.990 5.272 6.554

2.166 2.868 4.215 5.561 6.908

--.---
11,00
10,50
10,00

Ke' 9,48

L~,OO
I 8,50

8,00

Curva 160,00
Preço de Energia
I 180.00 zoO,OO 220,00

Tabela 22 - Análise de Sensibilidade do Valuation: Ke x Preço de Energia (PCH Mata Cobra)

12.459 13.974 16.741 19.507 22.274
13.013 14.579 17.461 20.343 23.224

13.614 15.234 18.240 21.246 24.253
14.293 15.975 19.121 22.268 25.414

14.975 16.718 20.005 23.292 26.580

15.748 17.561 21.007 24.453 27.900

16.593 18.481 22.101 25.721 29.341

Fonte: Elaboração própria.
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CenáriosAJternativos
Cenário Eletrocar

Este cenário considerou apenas as informações históricas extraídas dos balancetes fornecidos pela

equipe da Eletrocar. Assim, em relação ao Cenário Base, este cenário alterou as premissas de despe-

sas administrativas e investimentos em manutenção, considerando a média histórica de três anos, as.

sim como já estava sendo feito nos custos operacionais. Assim, foram adotadas as seguintes premis-

sas:

Tabela 23 - Premissas de custos, despesas e investimentos (Cenino Eletrocar)

Premissas I PCHColorado PCH Mata Cobra----- --------- ----- --------
Custos, Despesas e Gastos com M,lnutenção (R$'OOO/ano)

Custos - Pessoal Base: Jul/15
Custos - Material Base: Jul/15
Custos - serviços Base: Jul/15
Custos - Outros Base: Jul/15
Despesas Administrativas Base: Jul/15
capEx de Manutenção anual Base: Jan/2016
Manutenção adicional em Z017 Base: Jan/2016

Fonte: Elaboração própria,

181,14
2,16

79,35
7,13

169,67
43,12

350,00

222,85
3,88

82,05
5,52

169,67
28,35

540,00

Os resultados alcançados neste cenário podem ser observados a seguir.

Tabela 24 • Resultados da Avaliação (Cenário Eletrocar)

Result,:~os VaJuatlOn 100~ - FCFE (R$'OOO)
Usmas : Valuation

Colorado
Mata Cobra
Total

2.855

16_525'----_
19,380:...._

Fçmte: Elaboração própria.

A PCH Colorado foi avaliada em R$ 2,855 milhões na data base de 31 de dezembro de 2015, a um

custo de capital próprio de 9,48% a.a. em termos reais, pela metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista

(Free Cash Flow to Equity).

A PCH Mata CObra foi avaliada em R$ 16,525 milhões na data base de 31 de dezembro de 2015, a um

custo de capital próprio de 9,48% a.8. em termos reais, pela metodologia do Fluxo de Caixa do Adonista

(Free Cash FJow to Equity).
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Cenário Mercado

Este cenário considerou apenas as métricas e parâmetros de mercado para estimação dos custos,

despesas e investimentos. Assim, em relação ao Cenário Base, este cenário alterou as premissas de

custos operacionais (PMSO), que foram derivados da equação estabelecida pela Aneel na Nota Téc-

nica n° 25712015 para estimar esses dispêndios em usinas de geração de energia para o Leilão nO

12/2015. A equação supracitada pode ser observada a seguir:

O&M = e12,SS. CIO,'. * Fél,36

Onde:

• O&M - Custos Operacionais (PMSO)

• e - Número Neperiano

• CI - Capacidade Instalada

• FC - Fator de Capacidade

Assim, foram adotadas as seguintes premissas:

Tabela 25 - Premissas de custos, despesas e Investimentos (Cenário Mercado)

Premissas PCHColora do PCHMata Cobra
- --- - . -----------------_._---~.-

Custos, Despesas e Gastos com Manutenção (R$'OOOjano)
Custos - PMSOBase:Jul/15
DespesasAdministrativas Base:Jul/15
capEx de Manutenção anual Base:Jan/2016
Manutenção adicional em 2017 Base:Jan/2016

Fonte: Elaboração própria.

261,12
244,64
65,52

350,00

533,76
244,64
168,48
540,00

Os resultados alcançados neste cenário podem ser observados a seguir.

Tabela 26 • Resultados da Avaliaçljo (Cenário Mercado)

Resultados Valuation 100% - FCFE(R$ 000)-----_.- ---,-_. -_._----
Usinas 'V<lluatlOn

Colorado
Mata Cobra
Total

1,903
11.889
13.793

Fonte: £/aboraçlJo própria.

A PCH Coloradofoi avaliada em R$1.903 milhaona data base de 31 de dezembro de 2015, a um custo

de capital próprio de 9,48% 8.a. em termos reais, pela metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista

(Free Cash Ffow to Equity).

A PCH Mata Cobra foi avaliada em R$11,889 milhões na data base de 31 de dezembro de 2015, a um

custo de capital próprio de 9,~8%a.a. em termos reais, pela metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista

(Free Cash Flow to Equffy).

Ceres Inteligência Financeira 27



,
•

".CERES

Considerações Finais

A Ceres Inteligência Financeira Ltda. realizou a Avaliaçao Econômico-Financeira (VBfuation), para fins

de plano de negócios, dos ativos de geração da Centrais Elétricas de Carazinho SA (Eletrocar), a

saber. PCH Colorado e PCH Mata Cobra.

Tendo em vista as premissas explanadas neste relatório, a data base de 31 de dezembro de 2015, o

custo de capital próprio de 9,48% 8.8. em tennos reais e a metodologia do Fluxo de Caixa do Acionista

(Free Cash Flow to Equity), a PCH Colerado foi avaliada em R$ 1,809 mllhil!io, enquanto a PCH Mata

Cobra foi avaliada em R$14,293 milhões, no Cenário Base.

Estes valores podem ser afterados, a depender das premissas consideradas; as principais variáveis

que podem ser atleradas na análise foram alvo de análises de sensibilidade e seu impacto pode ser

observado na secçao correspondente deste documento. Destaca-se que foi verificada forte sensibili-

dade dos valores encontramos frente a alterações no preço de energia praticado. A obtenção de um

contrato de compra de energia em patamares mais elevados promoveria elevações no valuaüon de

ambas as usinas, como pôde ser averiguado na análise de sensibilidade.

COmo a legislaçao nao prevê prazo determinado para o fim da concessão, pode-se optar por considerar

uma perpetuidade no fim do fluxo, proposição que faz com que a PCH Colorado fique avaliada em R$

1,840 milhao e a PCH Mata Cobra em R$ 14,772 milhoes, tudo o mais constante. Considerandc.se,

ainda, o Cenário Base, verificou-se que a nao renovação da concessao por mais 30 (trinta) anos a partir

de 2023 faz com que a PCH Coiorado passe a valer R$ 1,629 milhao, enquanto a PCH Mata Cobra

passa a valer em R$ 7,733 milhões.

Considerado o "Cenário Alternativo Eletrocar", a PCH Colerado foi avaliada em R$ 2,855 milhão, en-

quanto a PCH Mata Cobra foi avaliada em R$ 16,525 milhões. Considerado o "Cenário Alternativo_.
Mercado", a PCH Colorado foi avaliada em R$ 1,903 milhao, enquanto a PCH Mata Cobra foi avaliada

em R$11,889 milhões.

Diante da relevância dos preços de energia praticados pelo mercado, bem como da variabilidade das

taxas de retomo requeridas, em um cenário de incertezas econômicas e politicas no pais, recomenda-

se que o valor do Cenário Base seja tratado como preço mlnimo e o leilão seja realizado a partir desse

montante, de forma a obtenção mlnima deste valor ou maior, dependendo da demanda de mercado

pelo negócio.

Recomenda-se, ainda, a publicidade pelo interesse na venda a investidores e empresas, sem abertura

de preços, de forma a ampliar a competição no leilllio de oferta dos empreendimentos. Caso a oferta se

tome frustrada, ressalta-se que o preço definido do Cenário Mercado ainda seria aceitável como padrao

mlnlmo.
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Os trabalhos foram desenvolvidos com base em informações obtidas em fontes particulares repassa-

das pela Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrocar). Quando os dados repassados não eram

suficientes para a avaliação do empreendimento, foram utilizados parâmetros e métricas comumente

adotados pelo mercado.

A Ceres ressalta, por fim, que mudanças repentinas dos indicadores macroeconômicos podem influen-

ciar os valores indicados nesta avaliação. A assinatura de contratos de energia futura a preços deter.

minados diferentes dos valores supostos, também afetará o valor do negócio. O fato de, em algum

caso, alguma usina não se mostrar eficiente operacionalmente pode representar mudanças de estru-

tura dos custos e despesas associadas, assim como dos investimentos de manutenção inicialmente

orçados.
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ATA N° 1612016 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 01/0812016

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Carazinho-

SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1, realizada no dia 10 de

agosto de 2016, ás 14:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pãtria, nO1351, em Carazinho _ RS.

2-Verificação de Presenças: Erineu Clóvis Xavier - Presidente, Tareisio Emílio Müller- Vice

Presidente, Maria Jussara Poletto dos Santos, Dejalmo Luis Tavares de Oliveira e Carmen Holanda.

3- Deliberações: a) Recebemos e analisamos o balancete atualizado do mês de junho de 2016, o

qual foi aprovado por unanimidade por este Conselho de Administração. b) Recebemos para análise e

aprovação a solicitação de compras nO 01412016 para a contratação de empresa de serviços de

avaliação econômica financeira dos ativos de distribuição da Eletrocar, no valor total estimado de

R$147.300,OO com prazo de execução de 60 dias. Esse conselho aprova a referida solicitação. o)

Recebemos para análise e aprovação a solicitação de compras nO01512016, para contratação de

empresa de manutenção de velculos para a trota da Eletrocar, incluindo mão de obra e peças, no valor

anual estimado de mão de obra de R$121.630,00 e valor anual estimado de peças de R$199.00,OO,

pelo periedo de 12 meses. Esse conselho aprova a referida solicitação. d) Recebemos para análise e

aprovação a solicitação de compras nO01612016, para alienação (venda) dos bens de propriedade da

Elelrocar, conforme a seguir. 1- PCH Mala Cobra, com valor mlnimo de venda de R$15.634.000,00; 2-

PCH Colorado, com valor minimo de venda de R$2.366.0oo,oo. As condições de pagamento deverão

ser de: 3 parcelas, sendo: 50% á vista, 25% após 90 dias, 25% após 180 dias. O percentual de

Caução deverá ser de 5% sobre o valor mlnimo de venda. Esse conselho aprova a referida solic~ação.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta ReuniAo e lavrada a presente ata, a

qual, após lida e achada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Carazinho, 10 de Agosto
de 2016.

)

Carme landab
CU . £1"'> JL-, ",d,
~UiS Tavares de liveira

/ www.eletrocar.com.br
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ATA N02512016_ REUNIÃO DO CONSELHO QE ADMINISTRACÃO -1611112016

1 _ Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho _ SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.03410001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 16 de novembro de 2016, às 14:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pàtria, nO

1351, em Carazinho- RS. "

2-Verificação de Presenças: Erineu CI6vis Xavier - Presidente, Tarcisio Emllio MOller-Vice

Presidente, Maria Jussara Poletto dos Santos, Dejalmo Luis Tavares de Oliveira e Carmen

Holanda.

3- Deliberações: a) Ap6s nova elaboração e análise de alteração no edital de alienação dos

ativos de geração, referente ao valor de venda das usinas de PCH Mata Cobra e PCH
Colorado, devido às considerações observadas nas avaliações, esse Conselho de

AdministraçãO decide atterar o valor de alienação das Usinas PCH Mate Cobra para R$

16.525.000,00 e PCH Colorado R$ 2.855.000,00, bem como alterar a forma de venda, que

deverá ser realizada de forma global, e não mais por item, devendo o Setor de Compras

tomar as devidas providências. 9.s recursos originários da venda das respectivas PCH's, serão

obrigatoriamente utilizados para a quitação de dividas bencárias. b) Autorizamos a publicação

do Extrato de Edital da Alienação das Usinas (Concorrência N° 001/16) no Jomal Valor
Econômico do Estado de São Paulo, de acordo com o solicitado pela Diretoria Executiva,

visando maior publicidade da Concorrência, uma vez que a licitação ocorrerá em date pr6xima

às festividades de fim de ano. c) A Diretoria submeteu à autorização deste Conselho, o Plano

de Atividades e Metas do Conselho de Consumidores para o exerciclo de 2017, o qual ap6s
análise e considerações realizadas, nada tem a acrescentar, dessa forma autoriza e aprova o

PAM 2017 solicitado pelo Conselho de Consumidores da Eletrocar. d) Recebemos e

autorizamos a Solicitação de Compras nO 021/16, para contratação de empresa de

fomecimento de combustlveis para a frota de veiculos de Carazinho, no valor estimado de R$

156.800,00 para prazo estimado de 12 (doze) meses. Encaminhe-se para o Setor de

Licitações e Contratos para as devidas providências. e) Foi solicitado pela Diretoria Executiva

da empresa, autorização para realização de Dispensa de Licitação para contratação de

serviços jurldicos especializados da empresa, para revisão e adequação do estatuto social da

empresa para adequação do estatuto Soei I para atendimento a Lei 13.30312016.Informou a

Diretoria que foi observada as cautelas egais, conforme a'.J!l\026 da Lei 8.666/93. Logo,
o • \ o

1J0 i.'i rv
o1.[tv1iJ,

,U ~ Vh
/ www.eletroc.ar.com.br
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correto estando o procedimento, esse Conselho autoriza a Contrataçllo da empresa Curvelo &

Pasqualini Advogados Especializados, com dispensa de Iicitaçllo, pois o valor da proposta é

inferior ao limite, além do que mostra a empresa notória especialidade na área de direito

societário.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada, vai assinada por os Conselheiros presentes.

Carazinho 16 de novembro de 2016

antos

ca~n olanda'

\\.'_/1.'Ilr JL, ~,laJ.v-'"
~ulS Tavares de Olivei,*" tYJU 1

/ www.eletrocar.c:om.br
Telefone: (54)3329 - 9900 Fax:(54)3329.994$ / 29

?

http://www.eletrocar.c:om.br


ANEXO VIII



j/ a: Eletrocar (t~ ""- ..,'"_. _.- _.-..~
/-_..

EDITAL DE UClTAçAo

CONCORR~NClA NO 001/16

DIk 2011212016

HORA: 09:00 horas

LDC~ •••• de Ucltaç6eo

ENDEREço: Av. Pátria, 1351- Bairro Sommet' - Carazlnho. RS

Fone: (54)3329w99DO

INFORMAÇOES: Segunda à sexta: 08:00 às 11:50 e das 13:30 às 18:00 horas

E~an:compras@eletrocar.com.br

o DIRETOR PRESIDENTE DA CENTRAIS ELÉfRlCAS DE CARAZlNHO S/A - ELETROCAR, no uso de suas

atribuições. toma público, para o conhecimento dOS interessados, que na data, horário e local acima estipulados, se reunirá a

Comissão Pennanente de Licitação, designada pela Portaria da Diretoria Executiva da ElETROCAR n~ 1150, de 30109/2016, com

a finalidade de receber os envelopes çontendo os documentos de habilitação e propostas, para Alienação de Ativos de Geração

oos telTTlosda Resolução Normativa n" 691 da ANEEL, processando-se essa licitação do tipo Maior Oferta, conforme a Lei

Federal na 8.666, de 2110611993 com suas alterações posteriores, e as condições estabelecidas no presente Edital.

1. de responsabilidade do Proponente certificar-se periodicamente quanto li emissão de eventuais aditamentos elOll

esclarecimentos sobre este Editai, que serIO disponibilizadOS no sIte www.eletrocar.com.br.nollnlr licitações. E
importante que o Proponente acesse o referido sIte previamente à entrega da Proposta.

2, DO OBJETO

2.1 Constittli objeto da presente licitação, a Alienação dos AtIvos de Geraçio de propriedade da ELETROCAR, vincula110sà

prestação do serviço público de geração de energia elétrica, a partir do aproveitamento de potencial hidráulico, denominados de

PCH • Pequena central Hidroelétrica Mata Cobra e PCH - Pequena Central Hidroelétrica Colmado, caracterizados no anexo "S"

deste edital, reafizando-se a venda por quantias iguais ou superiores aos preços m/nimos atribuldos a cada PCH.

3. DA AUTORlZACAO LEGAl.

3.1 Despacho de Anuência nD 1.796, de 05 de julho de 2016, da Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Anexo "A" desta Edital).

3.2 Autorização do Conselho de Administração da ELETRQCAR, confolTneAta N° 2512016, de 18 de novembro de 2018.

4. DO EDITAL

4.1 O edital desta licitação, aditamentos e esclarecimentos serão disponibilizados no site www.eletrocar.com.br. no link de

licitações.

Concorrência N" 001/18-/ www.e!etrocar.com.brl(54)3329-9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer- Carazinho/RS

-------------_.~~/
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8.1 O preço mlnimQ da presente operação e demais bens a ela incorporados, e o valor do pagamento da caucão estáo

estabelecidos no anexo "S" deste Edital.

8.2 O preço é estabelecido em Reais, fixado pelo Conselho de Administração da ELETROCAR, com aprovaç!lo em sua Reunião

Ordinária realizada em 16 de novembro de 2016, com base no Laudo de Avaliação Econõmico-Financeira emitido pela empresa

Ceres Inteligência Financeira LIda.

9.DACAUCAQ

9.1 Nos termos da legislação que rege esta Licitação. constitui exigência para participar deste certame, o recolhimento em moeda

corrente nacional, da quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do vator mfnimo de venda estipulado no Anexo "B" deste

Editai, a titulo de cauçAo. com indicação do número do Edital, Junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul, Banco n"

041, AgênCia n" 0170, Conta Corrente nO 01.034135.0.9.

9.2 será considerado inabilitado o licitante que não efetuar o recolhimento da caução ou o fizer em valor inferior, ainda que na casa

dos centavos.

9.3 O valor cauclonado pelo vencedor do certame será convertido em pagamento por ocasião da integralização da primeira parcela

prevIsta no item 16 deste edital (Do Pagamento).

9.4 Os valores depositados, para fins de caução, pelos licitantes vencirlos, inabilitados ou desclassificados, serao devolvidos am

alé 15 (quinze) dias úteis após a homologação do certame, em conta bancária indicada, por escrito, pela licitante, sem juros e sem

qualquer tipo ou modalidade de atualização monetária.

9.5 A licitante que for declarada vencedora desta Concorrência que não honrar a proposta e desistir da aquislçAo, perdefil o direito

ao vator da caução, que não lhe será devolvido. sendo o valor caucionado convertido em receita da ElETROCAR. a titulo de

m""'.

10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTACÃO DE HABlUTAÇAo E DAS PROPOSTAS

10.1 No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Ucitação procedera ao recebimento do documento

comprobatório à habilitação e a respectiva proposta, em envelopes distintos, lactados e rubricados em seu fechO. indevassáveis,

identificados, respectivamente com o nO01 e nO02, para o que se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE N"01 DOCUMENTAÇAO DE HABILlTAÇAO

CENTRAIS ELêTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CONCORR~NC1A N" xxxxx

Proponente (NomeCompletolCNPJIEndereço FoneffaxJemail)

Data abertura: .!.. J Hora: .

ENVELOPE N" 02 PROPOSTA DE PREÇO

CENTRAIS EU:. r RtCAS DE ÇARAZINHO SfA-ELETROCAR

COMISSÃO DE L1CITAçOES

CONCORR~NCIA N° xxxxxx

Proponente (NomeCompletol CNPJlEndemçolFonelfaxlemal1)

Data aberbJra: .I J Hora: .

/
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Interpostos. As propostas de preços serao lidas pelo Presidente ou por um dos membros da Comissão e em seguida rubricadas

pelos integrantes da Comissllo e pelas licitantes ou por seus representantes presentes.

12. DAANAusE, JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO DAS PROPOSTAS

12.1 Esta licitação é do tipo Maior Oferta Global, e o Julgamento será realizado pela Comissão de Ucitação, levando em

consideração a Maior Oferta para o objeto desta licitação. Os procedimentos serão processados e Julgados com observância do

previsto nos artigos 43, 44 e 45, ~ 1°. Inc. IV, da Lei no 8.666193.

12.2 A inabilitação da Ilcitante impede a participação nas fases subsequentes, salvo a interposição de recurso recebido com efeito

suspensivo, conforme disposto no artigo 109, ~ 2". da Lei nO 8.666193.

12.3 serão desdassificadas as propostas enquadradas nas seguintes situações:

a) que apresentar mais de uma proposta para o mesmo item do objeto deste Edital.

b) que propuserem pagamento de valor inferior ao preço mlnimo estabelecido no Anexo "S";

c) que apresentem condições de pagamento diversas daquelas previstas no item 16 deste Edital;

d) que não estejam corretamente preenchidas e assinadas;

e) que condicionem seus preços a situações não previstas neste Edital;

f) que se refiram. simplesmente, a acréscimos de preços sobre a malho!" oferta;

g) que contenham divergências de dados, valores ou números ou, ainda, rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas;

h) que tenham sido pl'Eleflct1idas a lâpis ou de forma ilegível;

i) que se refiram a objeto não relacionado no Anexo "B" deste Edital;

j) que suscitem dúvidas quanto à modalidade 0lI forma de pagamento; e

k) que efetuem o pagamento da cauçao mediante depósito em cheque, que, por qualquer razAo, venha a sar devolvido pelo

Sistema de Compensação do Banco central.

1) não observar os procedimentos ou quaisquer das condições estabelecidas neste Edital.

12.4 será proclamada vencedora, a proposta que, atendendo às exlg6nclas deste Edital, apresentar Maior Valor Total, em

Reais, para a aquisição dos 02 (dois) Itens do objeto desta licitação.

12.5 Ocorrendo empate de propostas de preços, a Comissão procederâ sorteio para classificação final da proposta vitoriosa,

conforme previsto no art. 45, ~ 2", da lei n~ 8.666193. Ocorrendo fato impeditivo e não podendo ser procedido o sorteio na mesma

sessão, os licitantes sertio oportunamente convocados pela Comissão para a nova sessão.

12.6 Com baSe nos critérios estabelecIdos neste Edital, para o julgamento das propostas, a ComissAo elaborará o Mapa de

Apuração da Concorrência, nele consignando a classificação das propostas por ordem decrescente de valores, em Reais.

_/ www.eletrocar.com.brl(54)3329~9900
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer - Carazinho/RS / Concorrência N" 001116 5
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14.7 A decisão da autoridade superior, a ser proferida nos 05 (dnca) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das

razões de decidir da Comissão de Udtação, é imlCOlTfvel.

15. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a ElETROCAR no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, convocará o vencedor, para

assinatura do respectivo Contrato de Promessa de Compra e Venda, cuja minuta integra o presente edital. O vencedor deverã

assiná-lo num prazo de 05 (cinco) dias titeis, a contar da convocação.

15.2 No caso da vencedora deixar de assinar o ContraIo de Promessa de Compra e Venda. no prazo estabelecido no item 15.1,

sem justificativa por escrito, aceita pela ELETROCAR, decairá do direito da vencedora, sujeitando-se. ainda, ao estabelecido no

item 15.3 deste Edital.

15.3 Se. dentro do prazo, o convoca<lo não assinar o Contrato de Promessa de Compra e Venda, a ELETROCAR convocará os

licitantes remanescentes. na ordem de dassificação, para a assinatura em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo

primeiro classificado, ou então revogará a lIclt8ÇAo, sem prejufzo da aplicação da penalidade prevista no Item 18.1 (Das

Penalidades) do presente edital.

15.4 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderio ser prorrogados uma vez, pelo mesmo penodo, desde que seja

requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos.

15.5 No ato da assinatura do Contraio de Promessa de Compra e Venda, a adjudicatária deverá apresentar Instrumento Público ou

Particular de Mandato, este último com finna reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar

de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

16. 00 PAGAMENTO

16.1 O valor ofertado pelas PCHs, objeto desta licitação, deverá ser integralizado à ELETROCAR, em 03 (três) parcelas, mediante

depósito em moeda corrente nacional, junto ao Banco do Estado do Rio Gt8nde do Sul- Banrisul, Banco n<'041, Agência n" 0170,

Conta Corrente nO01.034135.0.9, nas seguintes condições:

a) Parcela 01) 50% (cinquenta por cento) do valor total ofertado, já deduzido o valor de R$ ( ), caucionado pela

licitante por ocasião da habilitação à licitação. O pagamento da parcela 01 (um) serã realizado no dia da assinatura do Contrato de

Promessa de Compra e Venda.

b) Parcela 02) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total ofertado, em 90 (noventa) dias apóS 8 integralitaÇll:o da primeira

parcela;

c) Parcela 03) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total ofertado, em 1BO (cento e oitenta) dias após a integralizaçao da

primeira parcela.

16.2 ~ necessârio que o depositante se Identifique com o CNPJ do adquirente.

/ www.eletrocar.com.br I (54)3329-9900
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19.5 A participação no processo ticitatôrlo Implicará em aceltaçAo plena e irrevogável das condições constantes neste Edital.

19.6 Fazem parte integrante deste Edital, 0$ seguintes anexos:

19.6.1 Anexo A:. Despacho da ANEEL.

19.6.2 Anexo B: Desaição das PCHs.

19.6.3 Anexo C: Modelo de Apresentação de Proposta.

19.6.4 Anexo D: Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda.

19.6.5 Anexo E: Relação de Equipamentos.

19.7 PUBUCIPADE: O aviso deste edital e os demais atos relativos à plJbllcidade do certame, conforme o caso, serao publicados

nos Jornais "Diário Oficial do Estado-OOE", Cidade-"Editora Jomallstlca Jarros Ltds.", no órg!lo da imprensa Oficial da

ELETROCAR "Jornal DM eonexão-Clélia Fontoura Martins Pinto", e no site www.eletrocar.com.br.

Carazinho-RS, 16 de novembro de 2016.

Erineu Clóvis Xavier

Diretor Presidente

Paulo Rogério de Barros

Diretor Administrativo Financeiro

Este edital S9 encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em__ '__ '__

Andréa de carvalho Dutra

OABlRS nO 68.903

/-----.-, ..•
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ANEXOS

DESCRIÇAó DAS PCHs E CONDlÇOES DE PAGAMENTO

OBJETO:

~:

PCH Mata Cobra, localizada no rio da Várzea, no municlplo de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, com

capacidade Instalada de 2.660 kW (capacidade atual de geração de 2.340 kW), reservatório de 0,48 knl, barragem de gravidade

simples de concreto ciclópico, com 160 m de extensllo e altura de 12,7 m, com vertedouro, escada de peixe, tomada d'água, túnel

com 262 m de extensão, chaminé de equilíbrio de 18,5 m de altura e diêmetro de 12 m, conduto forçado com 30 m de

oomprimemo, casa de máquinas com 173,95 m2 que abriga turbina hidráulica, gerador, excitatriz, painéis elétricos e sistema de

proteção e medição, canal de fuga com 10 m de largura e 100 m de comprimento, e transformador elevador externo de 3.750 kVA,

2,2169 kV. Area total de 74,2 ha.

PREÇO MINIMO DE VENDA: R$ 16.525.000,00 (dezesseis milhões quinhentos e vinta e cinco mil reais).

VALOR DA CAUÇÃO (5%): R$-826.250,OO (oitocentos e vinte e seis mOduzentos e cinquenta reais)

Nota: Situada na PCH Mata Cobra, a ELETROCAR possui a SubestaçAo Mata Cobra, com potência 12,5 f:,NA, composta de 01

Transformador Rebaixador 10/12,5 MVA Marca Trato, 02 Barramentos, 05 Reles, 10 Transfonnadores de Corrente, 03

Transfotmadores de Potencial, 02 Disjuntores, 03 Religadores, 06 Medidores, Sala de Operação, 39 Chaves Seccionadoras, 01

Banco Regulador de Tensão com 03 unidades, 09 Chaves Sec:ciOlladOras e estrutura completa, e demais equipamentos instalados

na sala de operação da Subestação Mata Cobra.

A SubeStação Mata Cobra não integra o preço do objeto licitado, uma vez que a Subestação continuará pertencendo à

ELETROCAR, a qual terá o praxo de até 24 meses para retirlHa da área Ountamente com os bens móveis acima descritos), prazo

esse prorrogável por 12 meses, conforme necessidade da ELETROCAR.

A Ucitante Vencedora deverá permitir o compartilhamento da subestação até sua retirada e mudança para novo local.

A Ucilante Vencedora devera permitir o livre acesso dos funcionârios da ELETROCAR à Subestação Mala Cobra paliJ manutenção

e operação, durante as 24 hOliJs do dia, até a mudança para novo loca1.

ITEM 2:

PCH COLORADO localizada no rio puna, no municfpio ele Tapera, Estado do Rio GliJnde do Sul, com potência instalada de 1.120

t«{ (capacidade atual de geração de 958 kW), reservatório de 0,155 km2
, barragem vertedoura de corn::reto com extensão de 89,0

/___4,_.a_"_,_,, a~
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CONCO~NCIA N" 001/16

ANEXO C

MODELO DE APRESENTAçAó DA PROPOSTA

1. Preço Ofertado PCH Mata Cobra: R$ '~ ,reals):

reais;

( reais).

Pmfissãú'

CPF:

estou de pleno acordo com as normas do Edital acima

or, aceito o objeto no estado em que se encontra.

................... de 2016.

.. =-
Conoorréncia NO 001/16 13/

Assinatura

rgAo expedidor:

Estado Civil:

(Local e data) " .•.....00

- -----------------

www.eletrocar.com.br I (54)3329-9900
Av.Pátria,l3S1- Bairro Sommer - CarazinhojRS

5. Declaro-me, ao assinar esta proposta em uma via, que conheço e

refendo, submetendo-me ao que nele estã estiptJlaoo e que, sendo venced

Endereço:

4.4. Telefones para contato: ,e-mail

Identidade:

Natural de:

2. Preço Ofertado PCH Colorado: R$

4.3. Qualific:ação do representante legal:

3. Valor Total Ofertado (PCH Mata Cobra + PCH CoIorado): R$

Nome:

4.1. CNPJJMF:

4.2. Endereço:

4. Denominaçllo do Ucltante:

http://www.eletrocar.com.br
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Seccionadoras, 01 Banco Regulador de Tensão com 03 unidades, 09 Chaves Seccionadoras e estrutura completa, e demais

equipamentos instalados na sala de operação da Subestação Mata Cobra.

2.2 A Subestação Mata Cobra nao integra o preço do objeto em alienação, uma vez que a SubeStação continuará pertencendo à

COMPROMISSÁRIA VENDEDORA, a qual terá o prazo de até 24 meses para retirá-la da área Quntamente com os bens móveis

acima descritos), prazo esse prorrogável por 12 meses, conforme necessidade da ELETROCAR.

2.3 O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR deverá permitir o compartilhamento da subestação até sua retirada e mudança para

novo local.

2.4 O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR deverá permitir o livre acesso dos funcionários da COMPROMISSÁRIA VENDEDORA à
SubestaçAo Mata Cobra para manutenção e operação, durante as 24 horas do dia, até a mudança para novo local.

CLÁUSULA TERCEIRA - po PRECO

A COMPROMISSÁRIA VENDEDORA compromete-se a vender ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR o objeto descrito na

Cláusula Primeira, pelo preço certo e ajustado de R$ (_ _..), correspondente à proposta de compra apresentada para a liCItação

Concorrência nO001/16.

cLÁUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR compromete-se a efetuar o pagamento do preço total ajustado na cláusula segunda,

mediante depósito em moeda corrente nacional, junto à conta corrente nO01.034135.0.9, Agência 0170, Banco 041 - Banrtsul, em

03 (três) parcelas, nas seguintes condições:

4.1.1 Parcela 01) 50% (cinquenta por cento) do valor lotai ofertado, no dia da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e

Venda, já deduzido o valor de R$ ( ), caucionadO pelo COMPROMISSÁRIO COMPRADOR por ocasião da

habilllação à licitação.

4.1.2 Parcela 02) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total ofertado, em 90 (noventa) dias após a integralização da primeira

parcela;

4.1.3 Parcela 03) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total ofertado, em 180 (cento e olten1a) dia& após a integralização da

primeira parcela.

Parágrafo Único: Os valores referentes à Segunda e Terceira parcelas sofremo atualização monetária, pro rata-die pelo lGP-

MlFundaçao Getúlio Vargas, a contar da data da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, pelas partes. O indice

ora ajustado poderá ser substituido por outro equivalente, na extinção deste.

4.1.4 Toda e qualquer importância que deixar de ser paga na respectiva data do vencimento será acrescida de multa moratória de

2% sobre o valor devido, e juros de mora de 1% a.m., sem prejulzo da correção monetária fixada no parágrafo primeiro da

presente dâusula.

4.1.5 A inadimplência superior a 10 (dez) dias sujeitará o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR à dáuSlJla penal de 20% (vinte por

cento) sobre o valor do saldo inadimplido, importando na rescisão da compra e venda de pleno direito e a imediata execução deste

Contrato.

cLAUSULAQUlNTA- DAESCRJT\JRACAO

5.1 A venda se faz nos moldes dos artigos 17 e 18 da lei nO8.666193, cabendo à COMPROMISSÁRIA VENDEDORA a publicação

do e~to do Contrato ou equivalente, e ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR todas as despesas referentes à lavratura da

Escritura de Compra e Venda e cessão de Direitos, aperfeiçoadora. deste Contrato.

_/ WWW.eletrocar.com.br I {S4)3329-9900
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LADO DIREITO: Confrontação genérica Norte: Partindo do ponto onde a cota 442 se Iguala ao nfver do leito normal do Rio da

Várzea (ponto 02 no mapa) em direção a jusante pela margem direita, na localidade de Mata Cobra, municlpio de Almirante

Tamandam do Sul, RS, na seguinte ordem de proplietárlos lindeiros: Luciano A1brectrt, Zeferlno Dornelles Bueno, Dlonlsio

Dezinglinl, Féliz Dezlngnni. Aldlr do Valle, ivo Malmann, Plác::idus Afonso SCheuer, Roberto Sósia. Jandir Mogno1, Roberto 86510,

P1ácidus Afonso Scheuer, Ivo Malmann, A1dir dO Valle, Féliz Dezingrini, lvallno Dezlngrini e Beno Kerber, Aléslo Kerber e Centrais

Elétricas de Carazlnho S/A, chegando asslm a taipa da barragem (barramento) (ponto 01 do mapa).

5.7.2 PROCESSO NO 00911.06.00005934:

Um imóvel rural com área total de 136.189,45m2 com áreas de campo e mato, com benfeitorias, situado na localidade de Mata

Cobra no munlclpio de Almirante ramandare do SuU RS, de propriedade de Centrais Elébicas SA, apresentando as seguintes

confrontações:

AO NORTE: com o Rio da Várzea;

AO SUL: com a propriedade de Bano Kerber e CentraiS Elétricas C8razinho S.A.;

AO LESTE: com a propriedade de Osvaldo de Ávila e Delslrio Silveira de Ávila;

AO OESTE: com o Rio da Várzea;

5.8 Acam a cargo do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, as custas dos processos de Usucapião em andamento.

cLÁUSULA SEXTA- DAS REGRAS DE TRANSiÇÃO

8.1 O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR providenciará 8 adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SMF), inclusive

Proieto, equipamentos e construçtio, de acordo com as exigências da CCEE (CAmara de Comercialização de Energia Elétrica) e da

ANEEL.

8.2 Havendo interesse do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, a COMPROMISSÁRIA VENDEDORA poderá, mediante

contratação, prestar o serviço de operação das Usinas, até que o novo proprietário monte sua estrutura operacional.

8.3 A posse do objeto deste contrato peJo COMPROMISSÁRIO COMPRADOR dar-se-á após o pagamento integrnl do valor

ajustado na Cláusula Terceira. sendo a energia produzida até a data da posse. utilizada pela COMPROMISSÁRIA VENDEDORA.

6.4 Fica ajustado que, em caso de desfazimento dO negódo, o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR desfazer-oo-á das benfeitorias

úteis por ele realizadas, ou receberá indenização da COMPROMISSÁRIA VENDEDORA pelas benfeitorias que não puderem ser

retiradas.

cLÁUSULA StuMA- DAS CERTIDÕES

As certidões Negativas de Débitos da Secretaria da Receita Federal, da Olvida Ativa da Uniao, das Receitas Estadual e Municipal,

e daquelas relativas ao INSS e FGTS, deverão ser entregues pela COMPROMISSÁRIA VENDEDORA ao COMPROMISSÁRIO

COMPRADOR para apresentação em Cartório, quando dos atos notariais e quando da transferência.

_/ www.eietrocar.com.brl(54)3329.9900
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RELAÇAo DE BENS POR LOCALIZAÇÃO

PCH MATA COBRA

DesCfição Data
aquislçao Quant.

TRANSFORMADOR DE MEDIDA - TRANSFORMADOR DE 31/1211988

CORRENTE (TC) 7,5 KV 02 ENROL 1000-5-5 N"

TRANSFORMADOR DE MEDIDA. TRANSFORMADOR DE 31/12/1988 1

CORRENTE (Te) 7,S KV 02 ENROL 100Q-5-S A N

MEDIDOR _MEDIDOR, FAB. KRON , MOD. MUl T-K 29/10/2011 1

GRAF1C, FASE TRIFAS1CO, BAY AlIM VILA SECA,

INTERNO

MEDIDOR - MEDIDOR, FAB. KRON , MOD. MUl T-K 29110(2011

GRAFIC, FASE TR1FASlCO, BAY GERAL 13,8 KV ,

INTERNO

MEDIDOR. MEDIDOR, FAB. KRON , MOD. MUL T-K 29/1012011

GRAFIC, FASE TRIFASlCO, BAY AlIM TESOURAS,

INTERNO

AREA DE TERRENO 68,08 Ha UHE MATA COBRA. ÁREA 31/12/1961

DE TERRA C/680.867,67 M" {6M8 HA)À MARGEM DO

RIO DA vÁRZEA UHE MATA COBRA

COMPORTA _COMPORTA DA TOMADA D'AGUA- 31/1211962

METAlICA

CONDUTO FORCADO DE USINA - CONDUTO FORCADO 31fl211962 1

DE USINA, COMPRIMENTO 20 M , DIAMETRO 3 M

BARRAGEM. BARRAGEM, GRAVIDADE SIMPLES, 160 31/12/1962 1

M, 12,7M, 112M, LARGURA DA CRISTA 1,5M

CHAMINE DE EQUIL1BRIO - CHAMINE DE EQUILlBRIO 31/12/1962

18,5 M DE ALTURA ,12M DE DIAMETRO

TUNEl OU CANAL DE ADUCAO - CANAl DE ADUCAO 31/12/1962 1

SUBTERRANEO, DlAMETRO DE 3,20 M, COMPRIMENTO

DE 262 M

TOMADA D!AGUA - TOMADA D' AGUA. AlTURA 13,5 M , 31/12/1962

COMPRIMENTO TOTAL 23,75 M

BARRAGEM - LEVANTAMENTO DA BARRAGEM ANO DE 31f1211970 1

1970 - 132.01.1.1.03.000.00100

BARRAGEM - REFORCO DE CONCRETAGEM ANO DE 31/12/1978

1978 _ 132.01.1.1.03.000.00100

VAlVULA NAO MOTORIZADA DE OlAMETRO IGUAL OU 31/12/1979

SUPERIOR A 450 M ~VALVULA BORBOLETA C/

DISPOSITIVO AUTOMATICO, DIAMEmO 2,40 M, ANO

1979

/ www.eletrocar.com.brl(54)3329.99DO
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SERIE 51.804101 ,FASE TRIFAS1CO, INTERNO

INTERFACE CELUlAR COM FONTE E BATERIA 12 19/0312010

VOL TZ X 7 AMP -INTERFACE CELULAR COM FONTE E

BATERIA 12 VOl"TZ X 7 AMP E ACESSORlOS NF 3638 E

4979 OLlNDO WALDEMAR WEBER

INTERFACE CELULAR 1TC4000 INTELBRAS COM FONTE 31/0312011

E ACESSORIOS -INTERFACE CELULAR fTC4000

INTELaRAS COM FONTE E ACESSORIOS NF 009.912

ELETRONICA SANTANA LTOA

AQUECEDOR ELETR1CO MOD. Te 1400 N" 9522074 31112/1990

MARCA JAMES. - AQUECEDOR ELETRlca MOD. Te 1400

N° 9522074 MARCA JAMES.

PLUVIOMETRO (SENSOR DETECTOR) - PlUVlOMETRQ 3010612003

(SENSOR DETECTOR)

VOLTIMETRO DIGITAL 60DV cc DG 172 NF 870 ELETRO 17/0412007 1

COMERCIAL lU - VOL l1METRO DIGITAL 600V cc OG 172

NF 870 ELETRO COMERCiAl LUX LTOA.

RETIFICADOR, FAB. ADELCO. MOD. CBA-1000 c, NR. 0711012008 1

SERIE 3123 _ RETIFICADOR, FAB. ADElCO ,MOD. eBA.

1000 c, NR SERIE31237. BAYSERVICOAUXIUAR,

INTERNO

APARELHO DE TELEFONE MOVEL N"329880421021 06I11f2008

MOOZTE WP 836 CCF • APARELHO DE TELEFONE

MOVEL N"329880421021 MODITE WP 836 CCF N" 4084

NERCY AFENNER E elA LTOA.

BARCO ALUMINIO 4 MTS - VEICULO, BARCO , FAB. 02/0312007 1

ALUMIFER , MOD. PRHO (PESCA) , NR. SERIE

P07030782, COMPRIMENTO 4,00 M , BOCA 1,2 M ,

lOTACAO 3 PESSOAS. REGISTRO SUSEP 10011

MOTOR COM POTENCIA IGUAL ou SUPERIOR A 7,5 C.V. V/03l2007

_ MOTOR COM POTENCIA IGUAl OU SUPERIORA 7,5

C.V. , FAB. YAMAHA, MOD. 650 15 FMHS, NR. SERIE

1033850

MESA (BIRO) COR MARROM Cf PERNAS CROMADAS • 31112/1974

MESA (BIRO) COR MARROM Cf PERNAS CROMADAS

CADEIRA FIXA. CADEIRA MOD.FIXA 31112/1987 1

ARMARIO VESTUARIO AVI-6 4 PORTAS CJ FECHADURA 30104/1997 1

_ARMARIO VESTUARIO AVI-6 4 PORTAS Cf

FECHADURA NF 20292 SPONCHIADO VEIC.MAQ.LTOA

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA lENSAO 03107/2006 1

SUPERIOR A 6 KV - TRANSFORMADOR DE CORRENTE

PARA TENSAO SUPERIOR A 6 KV , FAB. SIEMENS ,

MOD. 4MA03-7,2 KV , NR. SERIE 854075 ,INTERNO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA lENSAO 03f07/2006 1

SUPERIOR A 6 KV - TRANSFORMADOR DE CORRENTE

PARA TENSAO SUPERIOR A 6 KV , FAB. SIEMENS ,

MOD. 4MA03-7,2 KV , NR. SERIE 854078, INTERNO

BEBEDOURO LATlNAAQUATRONIC 2,2 UHORA • 1011212010

BEBEDOURO LATINA AQUATRON1C 2,2 UHORA NF

_/ www.eletrocar.com.br I (54)3329-9900
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LUMINARIA. LUMINARlA 31/1212012 1

LUMINARIA -lUMINARIA 31f1212012 1

lUM1NARIA. LUMINARIA 31112/2012 1

LUMINARIA - LUMINARIA 3"12/2012 1

LUMINARIA - LUMINARIA 31/1212012 1

LUMINARIA - LUMINAAIA 31f12/2012 1

LUMINARIA - LUMINAAIA 31/1212012 1

LUMINARIA - LUMINAR1A 31/1212012

LUMINARIA -LUM1NARlA 31f12J2012 1

lUMINARlA - LUMINARIA 31/1212012 1

LUMINAR1A -lUMINARIA 31f1212012 1

lUMINARIA - LUMINARIA 31/1212012 1

LUMINARIA .lUMINARIA 3111212012 1

LUM1NARIA. LUMINARIA 3111212012 1

TRANSFORMADOR DE SERVICOS AUXILIARES. 31/1212012 1

TRANSFORMADOR DE SERVICOS AUXILIARES. FAB.

TRAFO. MOD. ,NR SERIE 67101315, FASE TRIFASICO

• BAY SI AUX 2, EXTERNO, INCLUSO 3 CHAVES

FUSlVEL M

GERADOR - SISTEMA DE EXCITACAO ESTATlCA 1210212008

ClREGUlADOR DE TENSAO MONTADO

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO - TRANSCEPTOR 1710212006 1

MONOCANAL (NET V01CER) C/ANTENAS

TRANSMISSORAS

SISTEMAS DE DADOS METEOROLOGICOS E 31/1212002

HIDROLOGICOS. ESTACA0 FLLNIOMETRICA NF 149

S.T.H1DRO LTDA CFE CONTRATO DE

SISTEMAS DE DADOS METEOROLOGICOS E 31(1211991 1

HIDROLOGICOS - PLLNIOMETRO MARCA HELMANN UC

62.03.743

PAINEL, MESA DE COMANDO E CUBICULO - PAINEL DE 31/12/1962 1

COMANDO E MANOBRA MED.1M X 2, 10M X 0,50M DE

PROFUN

CASA DE FORCA. PRODUCAO HIDRAULlCA- 31112/1956

EDIFICACAO DE ALVENARIA ABRIGO

PIMATERlAIS,MED1NDO

BANCO DE BATERIA GP 12V-150 AH, 10 ELEM. 17/0712014 10

GETPOWER ONU 2800 ~ BANCO DE BATERIAS GP 12V-

150 AH. 10 ELEMENTOS. GETPOWER ONU 2800

BATERIAS GP 12V-70LAH,2 ELEMENTOS. 70 V, 17/0712014 2

GETPOWER ONU 2800 - BATERIAS GP 12V-70tAH, 2

ELEMENTOS, 70 V, MOD. GETPOWER ONU 2800, ADO.

DE POWERSAFE NF. 46805

POSTE CONCRETO DT TIPO B 200DAN. 11M - 30!04J2015 1

ESTAÇÃO HIDROMETRlCA. ESTAÇÃO HIDROMÉTRICA 3010912015 6

COMPOSTA POR UMA ESTAÇÃO TELEMHRIGA-

MONITORAMENTO FLUVIOMÉTRICO E PLUVIOM~RICO

_ E UMA ESTAÇÃO UMNIMÉTRlCA - MONITORAMENTO

www.eletrocar.com.brl(54)3329-9900 /
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PCH COLORADO

Desoriçao Dafa

aquisição

MEDIDOR - MEDIDOR, FAB. ABB • MOD. RR39 , NR. SERlE 30/04f2005 1

3269065 , FASE MONOFASICO , EXTERNO

CHAVE _CHAVE SECCIONADORA, 15 KV ,CORRENTE 31/1211970

NOMINAL. TRIFASICO • MANUAL. A SECO

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO. COM 50.000 31/12/1955 1

M2, MATRICULA 3828 LIVRO N" 2, 00 OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 48.000 31/12/1955

M2, MATRICULA 3822 LIVRO NO2, DO OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 20.000 31/1211955

M2. MATRICULA 3821 lIVRO N" 2. 00 OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 30.000 31/12/1955 1

M2, MATRICULA 3820 LIVRO NO2, DO OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS. COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 19.500 31/1211955 1

M2, MATRICULA 3819 LIVRO NO2, DO OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS. COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 10.000 31112/1955

M2, MATRICULA 3818 LIVRO N" 2, 00 OFICIO DE

REGISTRO DE 'MOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 5.000 M2, 31/12119S5 1

MATRICULA 3817 LIVRO N° 2, DO OFICIO DE REGISTRO

DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO. AREA DE TERRENO, COM 20.500 31/12/1955

M2, MATRICULA 3816 UVRO N"2, DO OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 18.000 31/1211955 1

M2, MATRICULA 3823 LIVRO NO2, DO OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 180.000 31/12/1955 1

M2, MATRICULA 3824 LIVRO ti' 2, DO OfiCIO DE

REGISTRO DE lMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 20.952,33 3111211955 1

M2, MATRICULA 3825 LIVRO N" 2, 00 OFICIO DE

REGISTRO DE IMOVEIS, COMARCA DE TAPERA

AREA DE TERRENO - AREA DE TERRENO, COM 85.000 31/12/1955 1

M2, MATRICULA 3826 LIVRO N" 2, DO OFICIO DE

www.eletrocar.com.brl{54)3329-9900
Av.pátria. 1351- Bairro Sammer. CarazinhojRS / Corn:orrência N" 001/16 25
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FIBROClMENTO. 6,70 M X 10,60 M, PE DIREITO 2,80 M

EDlFICACAO - EDIFICACAO, EM AlVENARIA, 31112/1989 1

COBERTURA DE FIBROCIMENTO • 6.70 M X 10,60 M • PE

DIREITO 2,80 M

CONJUNTO DE CERCAS - CONJUNTO DE CERCAS. 220 M 31/12/1990 1

DE EXTENSAO. 6 FIOS DE ARAME FARPADO

POCO ARTESIANO. POCO ARTESIANO 24110/2011 1

GERADOR. GERADOR, FAB. EUN , MOD. SHA 20008 , NR. 31/12/1955 1

SERIE 586104. FASE TRIFASICO ,INTERNO

REGULADOR DE VELOCIDADE - REGULADOR DE 31/1211955 1

VELOCIDADE. FAB. ANDRITZ , MOD. O 120 N , NR. SERrE

605
CAIXA ESPIRAL (CARACOL) - MULTIPLICADOR DE 31/1211955

VELOCIDADE FAB. KIENAST TIPO AG70Q-37895N 226.750

1800 HP.

PONTE ROLANTE - PONTE ROLANTE, 9,00 M DE 31/1211965 1

LARGURA E 10,5 M DE COMPRIMENTO

RELE PRINCIPAL - RELE PRINCIPAL, FAB. BROWN 31112/1961 1

BOVERf , MOD. T , NR. SERIE 591485 , FASE A , INTERNO.

RELE DIFERENCIAL

RELE PRINCIPAL - RELE PRINCIPAL, FAB. BRQWN 31/12/1967 1

BOVERI • MOD. T , NR. SERIE 591486 • FASE B , INTERNO.

RELE DIFERENCIAL

RELE PRINCIPAL - RELE PRINCIPAL, FAB. BROWN 31/1211967 1

BOVERI • MOD. T • NR. SERIE 591487 , FASE V • INTERNO,

RELE DIFERENCIAL

RELE PRINCIPAL - RELE PRINCIPAL. FAB. BROWN 31/1211967

BOVERI • MOD. SR • NR. SERIE 533656 • FASE A ,

INTERNO, RELE SOBRECORRENTE

RELE PRINCIPAL - RELE PRINCIPAL. FAB. BROWN 31/1211967 1

BOVERI • MOD. SR , NR. SERIE 533657 • FASE B ,

INTERNO. RELE SOBRECORRENTE

BARRAMENTO E CABOS ISOLADOS DE SAlDA 00 31/12/1967 1

GERADOR ATE O TRANSF - BARRAMENTO E CABOS

ISOlADOS DE SAlDADO GERADOR ATE o

TRANSFORMADOR ELEVADOR, 1 KV ,COBRE, PVC ,500

MM2,150M

RELE PRrNCrPAl- RELE PRINCIPAL, FAB. BROWN 31/1211967 1

BOVERI • MOD. SR , NR SER1E 533658 • FASE V ,

INTERNO. RELE SOBRECORRENTE

BOMBA VIBRArORIA MOD.NO 650 220 V.MARCA ANAUGER 31/12/1994 1

_ BOMBA VlBRATORLA MOD.N" 650 220 V.MARCA

ANAUGER NF 544 AGROPECAS MAQUINAS A

AQUECEDOR JAMES rGG 1400 220V - AQUECEDOR 28106/1996 1

JAMES rcc 1400 220V - NF.7255 lOJAS COLOMBO S/A.

CIRCULADOR DE AR. BRITANI 40 c:m - CIRCULADOR DE 31/0311997

AR BRITANI 40 em NF 3735 NERCY A,FENNER & CIA LTOA

BOMBA SUB 413 HP 3aov TR1FASlCA E ACESSORIOS ~ 2411012011 1

www.eletrocar.com.brl(54)3329-9900 /"-----------------=-
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CARGA DE CONCRETO C/6 M DE EXTENSAO EM FORMA

DEP

RESERVATQRIO, BARRAGEM E ADUTORA. TAMADA 31/12/1955 1
OAGUA C/12M DE EXT.EM CONCRETO ARMADO,C13

COMPORTAS O

RESERVATORIO, BARRAGEM E ADUTORA. CONDUTO DE 3111211955
CONCRETO ARMADO DE SECCAO QUADRADA

MED.1,20MX1,20

GERADOR - REGULADOR DE TENSAO ELlN TIPO 3111211955 1
RGBDK4 N" 58.696

GERADOR - EXCITATRIZ MARCA eUN 550 RPM 40 V IN 31f1211955
300 A TIPO E-60 N" 586

PAINEL, MESA DE COMANDO E CUBICULO - PAINEL DO 31/12/1955 1
REGULADOR DE TENSAO ANO DE 1955 MED.O,eO X 2,20 X

PAJNEL, MESA DE COMANDO E CUSlCULO - DISJUNTOR 3111211955
DE 400 A N" 351450 TIPO EMFA TRIFASICO 500 V. UC 4

PAINEL, MESA DE COMANDO E CU81CULO - PAJNEL 31/12/1955

P/CONTROLE DE BATERIAS ClDISPOSITIVOS DE

SeGURANCAE

PAINEL. MESA DE COMANDO E CUBICULQ - DISJUNTOR 31/12/1955 1

2200 A 6 KA 500 V. NO200.062 TIPO EMSBA UC 41.02.

BATERIAS GP 12V-70LAH, 13 ELEMENTOS, 70 V, 1710712014 13

GETPOWER ONU 2800 - BATERIAS GP 12V-70lAH, 13

ELEMENTOS, 70 V, MOD. GETPOWER ONU 2800, ADQ. DE

POWERSAFE NF. 46805

MEDIDOR DE ENERGIA ElETRONICO HOROSAZONAl2,5 3010912014
A240V.

MEDIDOR - MEDIDOR, FAB. ABB, MOD. RR39 , NR. SERIE 3110812005 1

3269061 , FASE MONOFASICO, EXTERNO

1

Total da 123

localidade:

Total: 123

/ www.eletrocar.com.brl(54)3329.9900
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TECNICA
151/2017

..•. ~. ., .....•
~'lIo ~'\' I!

" ••••• ,-, e & I'f t'"
",. fI'"~'" ..-"" •.•........ ~' /.'\""",..... •. -,ft .•.

~. 'o.tI' Mat~ria: Projeto de tel_n.~O~4/2017
',~' /Ementa: ALlENAÇAO,# IMOVEIS.<11 • TITULARIDADE. SOCIEDÃDE,ÓE ECONOMIA

((~ \. MISTA. DISPENSA DE ':AÚTORIZAÇÃO
(.,.:1' !LEGISLATIVA. DEMAIS REClUISITOS LEGAIS

• ,~I PREENCHIDOS. ORIENTAÇAO. FAV()RAVEL

:---/ \"if
l : 1----- ." -,--1 ~

J ~ Trata.se de pedido lencaminhadO pela Serv~dora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa. para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca. do Projeto de Lei n
004/2017. de 10' de janeiro de 2017, de -autoria, do Poder Executivo. que auloriza a
afienação de imóveis de propriedade das CentraIS Elétricas de Caràzinho - ELE TROCAR.

I ',' t
I Ll\OS motivos cO.~l~amem anexo à minuta de lei apresentada.
. \\ II E o brcvissimo relato, passa.se a fundamentar.

," IO projeto de lei em epigrafe pretende autorizar a alienação da
usina PCH Color~do e da usina PCH Mata Cobra, ambas discriminadas na minuta de lei,
com preços minimos de"wenda. respectivamente. orçados em R$ 2.855000,00 (dois
milhões e oitocenfos e cinquenta e cinco mil reais) e RS 16.525.000,00 (dezesseis milhões
e quinhentos e vinte e cinco mil reais), da sociedade de economia mista ELETROCAR

/. " Ainda q;;" a~enação d{~ns imóveis pertenc~~tes à SOCIedade
de economia mista dispense auloríiação. legislativa, por ausênCia de. imposição legal,
prudente e de bom senso tal iniciativa. __ ~ /, #"" ")

\ I~ •• '~,:.,

. ~ ~ j,. eX~g"ênCi.~d~ ~~IO~iZa5~~gi.SI~~~,: i~'fat~, existe a~enas para
ahenaçao de bens lmovetstda admmlstraçao"publlca direta, das autarqUias e das
fundações públicas, seni" qualquer menção. pois, às empresás públicas e às sociedades
de economia mista'. r"'1'"---=--'1 ,. ,.. 't'" ---~~S
------------ R,~~1'~".1l~ ~ '~
1 Ar1. 17. A alienaçao de bens da Admmlstração Públlca,~subordinada a e)(lst~ncia de mteresse pubhco
deVIdamente justificado, sera precedida de avaliação e obedecera ás segUintes normas
1- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta c
entidades autárquicas e fundacionais, a, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) daçao em pagamenlo. •
b) doaçao, permItida exclUSivamente para oulro ôrgão ou enlldade da admlnlslração publica de qualquer
esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f. 11e ;. (Reda~9,J:lada peta lei nO 11 952._de 2009)
c) permuta. POf oulro Imóvel que alenda aos requisitos conslanles do inCISOX do ar! 24 des1" lCl,
d) investidura;

I
Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Poslal: 440 - FoneIPABX: 54 33302322 - CEP 99500-000 - CARAZINH
E~mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Inobstante isso, as demais exigências constantes na Lei n.
8.666/93 devem. sim, serem observadas pelas empresas estatais, até porque, até hoje.
inexiste lei dispondo sobre o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia
mista que explorem atividade econõmica de comercialização de bens e serviços (art. 172,
91', da CRFB),

No,caSb,(ft'rifiCajQ.,;r; btr.eqúisitos legais de a) avaliação prévia
e de b)licitação na modalidàde'6oncorrenci~ iorà'm' deVidámeAte~preenchidos.

\....;'~# ' gi 'fi 'I,

[

- ' - ----' -.-r-, -:-, -~-':-~,A-'-'{R-"-•. -ss-a-I-l•.-o-se~p~aim--,-'q-u-e-.~-a-Ul-?riiaçã_o-d-~-f-,-á-~-h-a->ç-,ô-e-s-~~.etendidãs~
por estar d_~spo~taem prOjeto d: lel'ldepende de mamfestaçao da ma19na-q~ahflcada (213) j
_dos__vere~d,;:~.re,s'destaCaSa~LegISlat~a2.,_.~._" \ _~ +'-t ~___ J<.;;} /., <~

if'~::-:;~ Por tais razõ~s, o projeto de 'lei se mostra viável tecnicamente.{< -'I r- ,n_-.-I' p. .
£<'::~< ' ~ a fundam:"tação: '" ~' i E a conclusao. ~

. ,
Luís FEfl~A
Procurador do

, ." . ....,
CARAZINHO ( S), 1j5de)aneiro de 2017, ,

.' . .--.' ",-,_ ,,~'- ,I
", (' '-)"'(" r

o 'BOURSCHEID ,"
oder Legislativo '

. I,
,K \ /

_0< /

",
1

I '\
,

••
,
,

1
•
\

e) venda a oulro ór{ão ou entidade d~\ad~ínislração pública, de~~alq~er esfera dI g~~êrno; (Induida pela lei
n" 8,883, de 1994L \. o, . /. li., ., " ..........••... /" ,/ .
I) alienação gratuita ou onerosa. aforamento,'concessão-tle dircllo real de uso. locação ou permissão de uso de
bens imóveis Iresídenciais conshuidos, desl1nados ou efetivamcnte utillzaitos no âmbi'lo de programas
habitacionais ou de,.-(egulanLação fundiãria dê interessé' soCiaI'desenvor.,,(dosj}9r orgãos ou entidades da
administração públicà: (Redação dada péla lei nl>11.4B'1;de.20071" ~ _('~-:;'"/I'
g) procedimentos de legWmâÇâ,o.de:pos,sede que traia o art. 29 da-loi'ho 6,383". de 7 de dezembro de 1976,
m~di~nte iniciativa e delitie~~Çã,(r~o.s.tir9âo~da"f'.~mi1,jmração'Públiéaer:n~~jA'competência Icgal inclua.se tal
atnb~lção: (Incluld? pela lei nl>,1n~.-d~2005)----~-~;, ",';';" ",) .../ .
h) ahenação gratUita ou onerosa;..i:j:foramento:,concessão:de d,lreltO.t.eatde uso, locaçãOou permissão de uso
de bens imóveis de uso comercial"de.ãmbíÍl)'JObaYcom:lIre}j'de,'alé"i50.m' (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) e inseridos no ám~ito fge,prpgramas,de iégUiarizatêõ funâiãr1'ir'deinteresse social desenvolvidos
por órgãos ou entidades da admiriiSltaÇ¥'pubhca; (InduidopefaILei.no 1'1~481.de 2007)
i) alienação e concessão de direito rear'dtPusc.'i.<gralUiiá'.àu'6nerosa.de terras publicas rurais da União na
Amazônia legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e
quinhentos hectares). para fins de regularização fundiária. alendidos os requisitos legais: (InCluLd.Q..P.elaLeI nU
11.952,de 2009)

2 Art. 73 - A alienação de bens municipais. subordinada â existllncia de interesse pubhco deVidamente
justificado. serã sempre precedida de avaliação e obedecera as seguintes normas:
I - quando imóveis. dependera de autorização legislaliva. medianle manifeslação favorável da maioria
qualificada dos Vereadores e concorrência públic.,. dispensnda esla nos casos de doação e permulfl (VIdeleI
Orgãnica):

2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ....-,.a
COMJssAo DE .JUSTIÇA I.; FINANÇAS

Pnrcccl' n" OO~/20 17
-. ,. PAHECgn

-,-

I{C!:.ltório

de iníó\'eis de propriedêldc rias Cent.I'ai::: Elpl riCM de

Pl'Oj(~t.O de I,ci n° OO'IH 7 "
Auto!': Execut.ivo Munic11}~1
Elllen t.u: A 1I1ol'ÍZ3'~:l- Hlienação. . .
Carazinho - El.J~THOCAR... 'Relator: .Joao Pedro Albuquerquer -

,,: ~;
#.,

/ '.

1. A mat.éria em análise. de autoria do Executivo Municipnl trarnilll ne,:;1.n Cn,<;;-I
Legislativa, sob (I fornlll de Projeto de Lei. t.endo C0ll10 objetivo l'l Emcnla IIcillUl

cit:-.dn.

2. Atendendo às 1.10l'ma!'lcon~til'ucionai!:i de trfllllítação que di!:lciplímllll a lllllt.éria. o
referido Projeto de Lei est~ ~ob a 1'{'sponsahiJidadp de~1a Comissúo pal"H que seja
elHhol'fldo o parecer :::obl'c ~ua legalidade. COIlSl.i1.11cioIlHlid:lde(! l'egiment.lllidl1dr.

8. AeoíitOlH1C' o Parecer JUl'idico It li) 1/20J í,

Voto do H(Jlntm'

oi, Conclui.s(' legídl1lfl n inicialívH d{:'s!a pl"Opo~içilO de lei, icndo l'm \'isln se Il'alar de
intel'esse local e ~CI' pl'ivoti,'a do Chefe do Poder E:.:eclll ivo, não havendo vício:-;,

::l. DI'! mesma fonn:l~ nflo h:l qllai,!:;(Jucr indícios de ile~f1lidndc e/ou incollstitucionnlid:idp.- ,
G, PUI' tal J'llZ~d, '"OTA o Helat:or pel.a cOl1l;litueionalir!nele, legnlidade c \'inhilidllde do

Pl'csenle Projcto de Lei.
/, Os demais lnlcgl'lIlltes da Comissão YOTAHr\M UE ACOHDO.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMIssAo DE OllDEM ECONOMICA ESOCIAL

Parecei" n° 0051201 í ....'.,
Pmjct.o de Lei nU 00411 í
Autor: Executivo i'1unlciliai
Emcnl.:l: Autoriza.:1 1llienaçfto
Cnrazinho - ELETHOCAH.
H<dat.OI': G¥~I~ Pedroso

de imóyeis de 1)l'opriedM!e das Centrais Elétricas de

Relatório

1. A Jllal.t~l'ia em análise, de ;'\utaria elo Execut.ivo l'vlunicipal. t.ro'tllliíél llcsln Casa
Legislativa. soh fi fonll:l de Projeto de Lei, t.endo como objeli\'o u Ementa at:inw
cil.:lda,

2. Atendendo às norma!': regimentais de t.ramil::lçi\o que disciplinam fi. matéria, o referido
Projeto de Lei e~tá sob a respllllsabilidadf' des!", Comissão J}AI':l que seja e1nhOl'ado
pnreccr sohre a~pect.os de ornem econômica e socinl.

3. Acostou.se IHu'ecer jurídico 1\" }:,)112017.

Voto do Rel.at.or

.t. r\dol.~hse o fundnment.o do pmecer dH COlll'is~ii() de <Ju~liçu c FimmçHs.
fi. POI' lal rll7.ào, VOTA ri Relato!' pela constitucionalidade. lel,:"ulidflde (> vinhilidaup. uo

Preseol'c ProjetO de Lei,
6. Os del1lai~.iiltegnll1t.es dn Comis~ilo VOTARAM DE ACORDO.

, ](1(\ejmwil'oc!e20.li.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP013/2017 Corozinho. 18 de janeiro de 2017

Assunlo: Votação de proj~;<?~I~.J./)'l!~r\:,f~
~ ,f:' ••.~,I,:• ..:.' ~,_.. ~ J.,' J II r: t,- \ "~ ~,

ExC:el~-~~::Senhor Prefeito Municipal" tf"!. fll __,~~. / '\ .. ~
/, ',). ,.... \ ~~--~-

/~t.:./Comunicomos o v~mo""Éxcelér;1cio de que esle 'l!=gislotivo. em
Reuniõ'9::Jixtroordinário no dia 18/01/2017, v~olou os sGguintes oróié1ós de lei,
oriu~~?ldeSSe Poder ExeCUliVojs quais relacionamos abaixo: . \ ~~~~

(:, r--- "'. 1 1(~.. [ , ' ,
OI - ~rojelo de lei 0011/17 dÓ Exe~uJivo Municipal A\Jtorizo o ollenoç60

" .
de imóveis de lpropriedode das Cenlróís"" Elelricos de COlo7.inho . ElE1ROCAR.

Aprovado por 1\ volos favoróveis e 1 c?~.trório.."""'._.. j
O~- Projelo de lei 005/ 17do Execyl~~oi'/lu0içiq61 Aulodzo o municipio

de Corozinho o }irmor convénio com o Município Ide Coque'iros ~do Sul. des1inado à
reslauração da ~str~:~ovicinal. Ap;~vodo~~runonimidOd;.'.,' J

03 - Projelo de Lei 006/17 do Execulivo Municipal Concede revisão

gerol anuol p~ro 6,\' vencimenlo~ 00.:',ervidores ,r';uniCi}p~iSAp,ovodo por

unanimidade. ~\\ " //
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Preleiluro Municipal de Cafezinho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 8.169, DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a afienação de imóveis de
propriedade das Centrais Elétricas de
Carazinho - ELE TROCAR.

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1tl Fica autorizada a alienação. mediante concorrência pública, das
uSinas abaixo descritas, de propriedade das Centrais Elétricas de Carazinho -
ELETROCAR:

a) PCH Colorado - Localizada no Rio Puita, no Município de Tapera,
Estado do Rio Grande do Sul, com potência instalada de 1.120 KW (capacidade atual de
geração de 958 KW), reservatório de 0.155 km2

, área total de 105,6 hectares, sendo que
a represa responsável pela geração possui área de 61 hectares

Preço mínimo de venda: R$ 2.855.000,00 (Do:s milhões, oitocentos e
cinqüenta e cinco mil reais).

b) PCH Mata Cobra - Localizada no Rio da Várzea, no Município de
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade instalada
de 2.880 'r0N (capacidade atual de geração de 2.340 KW), reservatório de 0,48 km

2
,

ãrea total de 74,2 hectares, sendo que a represa utilizada na geração de energia possuí
o tamanho de 69 hectares.

Preço mínimo de venda: R$ 16.525.000,00 (Dezesseis milhões,
quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Parágrafo único. As demais condições serão estipuladas no Edital de
Licitação competente.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na dala de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 18 de janeiro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura-

~~,.,
LORI LUIZ BO SINA
Secretario da dministração
DDV

www.c;u;;lzinho.rs.gov.br
Avel1ll1il Flores rl<lCunha, 1'1" 1264, C"ntro

Telefone: (54\ 3331.2699 I c-ma,l: prcfc,!uro@C<lfil7inho.rs.gov,br

-------------- --- --_._--
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