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'ILUSíRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO CHEFE DA SEGUNDA ETAPA', . , .

DO LEILÃO No 02/~016 DE AQUISIÇÃO DE. ENERGIA ELÉTR,ICA E

POTÊNCIA ASSOCIADA ,DE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS

ISOLADOS OU AUTORIDADE QUE FAÇA AS VEZES DA ~GÊNCIA

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

AGGREKO 'ENERGIA LOCACÃO DE'. .
.GERADORES LTDA,pessoajuríd1ca' de direitoprivado, inscrita no CNPJ/MF

sob o nO 02.283.886/0001-53, com sede à Avenida Emílio Marconato, n.o

1000, ,Galpão B18, no Bairro Chácara Primavera, no Município de

'Jaguariuna/SP; por seus bastantes procuradores, vem apresentar

RECURSO ao resultado de julgamento da Habilitação do Leilão em

epígrafe, nos termos que passa a expor.

I. DOS FATOS

Trata-se a Recorrente de empresa

privada constituída em 18/09/1997, integrante de um grupo de empresas
, .

(AGGREKO GROUP) líder mundial em aluguel de soluções temporárias de

energia e sistemas de controle de temperatura, que atua no mercado há

mais de 44 (quarenta e quatro anos).

É umêl Sociedade Limitada, 100%

constit4ída com investimento direto estrangeiro, - IDE (atualmente o
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capital social é de R$ 3S0.000.000,OO) com atividade. na locação e

sublocação de geradores de energia, cumulado ou não com a prestação

de serviços (área da infraestrutura energética), conforme a cláusula 3a

do seu Contrato Social, sendo hoje a mais capacitada para atuar- em .

.qualquer lugar onde haja demanda de energia elétrica.

É a empresa mais capadtàda para atuar

em qualquer lugar onde' haja demanda de energia elétrica, experiência

esta comprovada com sua atuação nos mais importantes acontecimentos.

internacionais recentes, t~is como na. posse do presidente norte-

americano Barack Obama em Washington/EUA, nos Jogos Olímpicos de

Pequim, (200S), nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Inyerno. em

Vancouver (2010), Copa do. jv1undo da África (2010) e Copa do Mundo do

Brasil,(2Q14).

Comprova esta experiência! sua atuação

nos mais importantes àcontecimentos internadonais, tais co"mo na posse

do presidente Barack Obama em Washington' (EUA), n,os Jogos Olímpicos

de Pequim 200S, nas 'Olimpíadas .e Paraolimpíadas de Inverno em

Vancouver no ano 2010, e no Rock in Rio 2011, sem prejuízo das,
constantes operações nos demais países da América Latina, como

Venezuela, Chile e Argentina.

No Brasil, após o fornecimento bem-

sucedido de energi~ temporária na copa do Mundo 2010 da FIFÁ, na

África do Sul, a Recorrente foi mais uma vez selecionada como

FORNECEDORA OFicIAL DE ENERGIA TEMPORÁRIA DA COPA DO MUNDO

2014 DA FIFA BRASIL .. A empresa' forneceu energia temporária para a. , '

transn:lissão de todos os jogos em cada uma das 12 cidades-sede. Além

disso, á Recorrente forneceu energia e. c1imatização para o' Centro

Internacional de Tran?missão (IBC), que foi instalado. no Riocentro, no

Rio de Janeiro.

Atuante inovadora, com experiência de

operação com diferenciado consumo específico devido a tecnologia
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diferenciada dos Grupos Geradores em projetos das principais autarquias

e/ou empresas públicas do Brasil, notadamente - Companhia de

Eletricidade do Amapá, Amazonas Energia, Boa \(ista Energiar SABESPr
(

EletronorterEletrobras Distribuição Amazonas e 'a Agência' Nacional de

Energia Elétrica.

Por esses motivos é que participou do

Leilão 02/2016 - 2a etapa, da ANEEL, tendo como objeto a contratação

de empresa para aquisição de energia ~Iétrica e potência associada de

agente vendedornos SISTEMAS ISOLADOSr para atendimento aos LOTES

de loc~lidades identificadas no editalr pórmeio de cent~al(is) geradora(s)

conforme o(s) respectivo(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIAdetálhado(s) no

Anexo X deste Edital ou PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE

REFERÊNCIAhabilitado(s) tecnicamente pela EPE.

Todavia, não pode a Recorrente

coadunar-se com o resultado da fase de habilitação deste leilãor uma vez

que ocorreram irregularidades no presente certamer, por desrespeito a

requisitos básicos" e insuperáveis reclamados pelêl Lei de Licitação

(8.666/93 é Constituição Federal), pelo que e para tanto, insurge-se

contra o resuitado a fim de requerer sejaCANCELADA A SESSÃO

PÚBLICA PRES~NCIAL DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

FINANCEIRA DO LEILÃ002/2016 ANEEL - 2a ETAPA e que esta seja

redesignada.

O cancelamento da Sessão' é medida que

se impõe, em suma por desrespeitar ao prazo de 15 dias estipulado no

art. 21 PARÁGRl\FO 20r 30 e 40 DA LEI 8.'666/93, uma vez que:

i)

ii)

o Comunicado Relevante nO 08 que disponibilizou novas planilhas, '

de cálculo e verificação da consistência dos preços de referência. .
foi publicado 4 dias antes da realização. da Sessão Pública

Presencial de Apresentação de Proposta Financeira;e

foi realizado o julgamento da impugnação do 'edital cujo mérito

, era a incidência do ICMS na vésperà da mesma sessão.
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/.

E também, por não ter sido esClarecida a

questão da incjdência do ICMS levantada por diversos participantes para. . '

que fosse elaborada a proposta de .preços" .

Passa agora, a Recorrente, a demonstrar

, 'detalhada mente, no mérito, a procedência do presente récurso, senão

vejamos:

11 - DO DIREITO.

11.1 DA OBRIGATORIEDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL

CONSIDERANDQ AS ALTERAÇÕES DO COMUNICADO RELEVANTE

.NR. 08, OS E RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREJUDICIAIS À FORMUl.AÇÃO. DAS PROPOSTAS- ART. '21,
. -PARÁGRAFO 20, 30 e 40 DA LEI 8.666/93.

o Leilão em .questão teve seu Edital

publicado em 17/11/201Q erepublicado em 16/02/2017,

A SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL para

entrega das propostas foi realizada no dia 19 de maio, ÀS 9;00, em

Brasília/DF, na sede da ANEEL, conforme modificação introduzida no

edital por meio do Comunica~o Relevante no', 07.

Sêssão Pública Presencial da Seounda Etaoa do LelJlo0212016
.Sistemas Isolados da EJetrobras Distribuldo Amazonas

Data 19 de maIo d& 2017
Horério flocall 9:00 horas
CidadelEstado 8rasnialDF
Local .Sede da AGência Nacional de Eneroia Elétrica - ANEEL
Endereço SGAN - 'Quadra 603 - Módutos I e J

Registre-se, que, em sequência, a

Comissão Especial de Licitação tornou público, em 15 de 'maio de 2017, o

Comunicado Relevante nO 08, que estabel~cia o novo cronograma do
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I"

Leilão para os Lotes A/I e B/I a B/V da Eletrobras Distribuição Amazonas,.
em função da alteração da data da Sessão Pública Presencial da Segunda

Etapa do Leilão 02/2016, para o dia 19/05/2017 e disponibilizou novas

planilhas de cálculo e verificação da consistência dos preços de
referência.

Veja trecho retirado .do Comunicado
Relevante vetculado:

2) Estão .disponíveis no site do. Leilão novas Planilhas de
Cálculo e Verificação da Consistência dos Preços de
Referência ofertados para os Lotes AlI e B/I a B/V
(ANEXOS IX), contemplando Planilha auxiliar de
cálculo e alterações na forma de inserção de dados,
para ,os Proponentes que forem apresentar lances
em Projetos Alternativos aos de Referência, a partir
de 'centrais geradoras com custo variável unitár:io
igual ,a zero (fontes hidráulica, solar fotovoltaica,
termelétrica a biomassa ou biodigestores etc.), para
os qua'is até a conclusão de sua implantaç~o seja
necessária a utilização de fonte termelétrica' a
diesel. Proponentes que forem ofertar lances em
Projeto de Referência também poderão utilizar
essas Planilhas, desconsiderando os dados
referentes a Projetos Alternativos.

3) Os lances (lfertados deverão obedecer, por Lote e por
usina, o número de casas decimais abaixodiscriminadas:
(i) Parcelas declaradas de "RAP', "CVUO&M" e "x":" 2
(duas) casas decimais; e,(ii) Parcelas declaràdas de "im", ,
"Plog" e "Pbio": 4 (quatro) casas decii11ais.' '

,
4) No caso de Projetos Alternativos aos',de Referência que
considereJTI diferentes fontes energéticase tecnologias de
geração em períodos distintos, admite-se a possibilidade
de ,ajuste no seucronograma sem prejuízo à, habilitação
técnica, desde que atendidos os montantes de energia
epotência e os prazos previstos no Edital,' conforme
esclarecimentos prestados pela Empresa dePesquisa

. Energética, mediante o Ofício nO 0269/EPE/2017 (Anexo.2
deste Comunicado). '. ,

5) Na hipótese do item anterior e caso o titular do Projeto
venha' a se sagrar vencedor de lote docertame, o(s)
eventual(is) ajuste(s) de cronograma" deverá(ão) ser
retratado(s) 'na outorga deautorização e no contrato de
comercialização correspondentes.
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. ,

Note-se que este Comunicado Relevante
introduziu" modificações relevantes nó edital, notadamente com
relação à fórmula da composiçãodo preço de referência.

Além da divulgação deste Comunicado
, .

Relevante, roi designada a pauta de julgamento da impugnação ao editai

apresentada pelo Consórcio Oliveira ETAM para o dia 18/05/2019, 1 dia
antes da realização da sessão!

O cerne da impugnação apresentada
influenciava diretamente na composição do preço também; uma vez que

versava sob a incidência ou não do ICMS no estado do Amazonas:.

PROCESSO NO48500.00343712015-85: lEILÃO NIl Om016-ANEEL - 2' ETAPA
P.,QUISlÇAOOE EN~RG!A ELETRiCA E Por~NCIAASSOCIADA Dt AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS, PARA
ATENDiMENTO A MERCADOS DE CONCESSlONARIAS DE DISTRIBUiÇÃO OA ELETR03RAS DISTRIBUiÇÃO AMAZONAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Rela:õno da Comissão Especial de Lícitaçào -; CEL referente à análíse do pedido de impugr'laçA\) ao Edital do
Le~ão nO 02l2016-ANEEL : 2~ Etapa formulado pelo Consórcio Oliveira - ETAM, integrado pelas empresas Oliveira
Energia Geração e Serviços lida e Constru/ora ETAM lida .. ocr supostos vícios na peça edita.lícia referentes aos
seguintes pontos: (i) 'lacuna deixada pelo Edital, no que se refere áincidéncia e cobrança do ICMS no Estaéo do
Amazonas, e insuficiência, dos esclarecimentos prestados pela ANEEL para que os licitantes pudessem oferecer.
em igualdade de condições, o selfpreçO final para o suprimento de energia elétnca; {ii) ausênCia de dados sobre
o ICMS aplicáve!ao PreçO de-Refe(ê1C1a, tendo em vista a legiSlação lribulàrfa no Estado do Amazonas referente
à geração de energia elétrica: (iii) ausência de formulação algébrICa quanto ao ínstluto da substituição tributána
do ICMS no Estado do Amazonas; e, (iv) necessidade de alteração da redação da Cláusula 11' do CCESI, em
funçào da Elelrobras Dis:ribuiçáo Amazonas não possw Contrato de Concessão em vigor,

l-OBJETIVO

1, . O presente Relatóno visa apresentar análise e parecerda Comissão Especial de Licitayão - CEL
referente â impugnação ao-Edítal do leilão nO 02120í6-ANEEl-2a Etapa fOfrouiadapelo C01sórciO OliveIra - £T AM
com pedido de 'ímpfementaçãodos devidos ajustes no Editar redesignando 8 Sessão do Leilão para ou:ra data a
ser opOttunamente publicada e, assim, assegurando a ampla competitMiJade e tratamento isonômico entre todos
os participantes e. observando às exigências legais, neutrafízando-se a questão do ICMS no preço ecorrígtndo
redação do CCES! para adequà-Jo a reaffdade reguJafófla da empresa ContraUmfe".

2 AdiCIonalmente; partir.doda premissa de que o Convênio CONFAZ ICMS 80106 asseguraria
isenção do ICMS nas operações ele venda de energia elétrica do PIE para a E!e/robras Disllibuição Amãzonas. a
lm?ugliante S\lgere que o Edita! seja ajustado para prever que. após a licitação, caso haja a inctdência e cobrança
de ICMS pelo Estado do P,mazonas, se;a assegurado ao contratado a reVisão do preço, com inclusão e repasse
do custo tnbutãrio no preço de fomecirr.emo do combustível.

( ...)
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"--AÚÔR~Â tAM-p'~~EIS". " ,
Membro da Comissão Especial de licitação ,

• IV - DA OECISÃO DA COMISSÃO

49 Do exposto a Comissão Especial de licItação - CEL decide, nos termos do Despacho anexo a
este Relatõrio: (I) conhecer. por tempestiva, da lmílugnação ao Edital do Leilão nO 02l2016.ANEEL.~ Etapa
formulada pcloConsórclo Oliveira" ETAM. integrado pelas empresas Oííveira EnergIa Geração e Serviços LIdá, e
Construtora ErAM LIda, • e. no mériro; negar-lhe provl!l1en:-G,; e (ii} encaminhar o processo para iuI9amef1~o final
da"impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos termos do S 3°,do art, 41 da leI no?666J1993.

Brasília.DF, 15 de maio de 2017

ANDRElXoDASllVA .
Vice.Presiderlte da Comissão Especial de

Licitaçâo

l>oromcnln a$Simdo dlglt11lmmte 'aIlIfbrme MP nt 2.200-2 ~ 24f()llI.!OOl. q~ II15lJlwa
InfmcslrulJn de (:1m'cs PIiblías Brasikva • ICP.Rruil.

1U:,o;P.u:;HOS DO IlIRETOR.(;t:íl\l.
Em 16 ~ maio de 1017

"

\'llllcntO; e (li) Rduzll' a pell3bcbde de multa lJW'lIR$ 2.5S4.70!.64
(dOIs mdhllcs. qutnhcrm>$ e cmquenla e qtJIIlm mil, K'tCCmtll5 e dois
mus e sesscntll e ~ l:'eIlL1\'QS~ valor ~~ quedever.i ser ~.
colhido em confurmiflade awn a le~ \'ígcnte.

f.m 1$ de ll:llDO de 2órl
Nt Ui:! • ó oIRf'iüR'(~~ DA AGÊ~CIANACiONAl. fil!
l:NLRGIA EI.E fRIl'A • ANEH., 110 •••.• de suas arnl~lIçllcs I"C'-
,F,lmenI.1ls, k'ndo em \'lSl3 a dr:Itbn'~ da DIft1Ona, e O que c.-u
00 I'tocesso u- ~1l500,OO.l4J7J20I5-115. decide clll3hc=r do ~dldo de
Ill1pugnao,.•••• 1HI 1'.d1Ul do l.eUio n' OmOlb-ASru. ; 2" l,t:If'J f••.
mUbdo pelo C~IO 011\'1:113• KIAM. 1JÚ[!t'3do pela emprnns.
Oh\'ctnl Encq;1lI (ÓCfaç!D e Semç~ tida. c c:~ J;Tt\M !.l'
da.,para. nomcJto,~p.1b: ,llfl'\'IIl1ml{'I.

R()Mt~I! noNllt'1f lU fNO

Veja que a impugnação se trata de não

certeza em relação ao ICMS devido na operação! Isso altera

significativamente a composição do preço de referência!

No tocante a esta peculiaridade, a Lei

8.666/~3 pssim dispõe:

Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços; dos concursos e
dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com
antecedência, no mínimo, por uma vez:'

~ '2º O prazo mínimo até o recebimento das propost~s ou
da realização do evento será:

I - quarenta e cinco dias para

a) concurso;
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b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado
tontemplar o regime de empreitada integral ou quando a
licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";

11- trinta dias parà:

a} concorrência, nos casos não espeéificados na a1ínea "b"
do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitaç,ão for do tipo
"melhor técnica" ou "técnica e preço";

111 .;;.quinze dias oara' a tomada de precos, nos casos
não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou
leilão; " "

~ 32 Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão
contados a partir da última publicação do edital resumido
ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edita! ou do convite e respectivos
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

~ 4° - Qualquer modificação no' editalexige divulgação
. pela mesma forma que se deu o texto origim3l,\ reãbrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração n'ão afetar a formulação
das propostas. " '

Da leitura destes dispositivos, resta

cristalino que as modificações ao Edital, neste caso, para qúe seguissem

fielmente a lei, deveriam ter sido publicadas com 15 dias de

antecedência.

Oqúe não foi 'respeitado, uma vez que o

Comu,nicado Relevante 08 foi publicado ,somente com 4 dias 'de,

antecedência a realização da sessão e o resultado da impugnação

publicado no dia anterior à realização desta!

A formulação do melhor preço a ser

ofertado pela concorrente é fator ,importantíssimo na condução

responsável em concorrências em geral, eis que uma má 'formulação de

preço pode ser fatal para o resultado final ,da contratação a médio e,

longo prazo.
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Deveras, ,tanto a eventualidade da

Administração acabar pagando mais do que deveria ou poderia, quanto a

situação de a empre$a acabar assumindo um contrat() por um valor que

'efetivamente'não conseguirá honrar, são'IGUALMENTE DESASTROSAS À

SOCIEDADE, E NÃO É POR MOTIVO OUTRO QUE O ART. 21 PARÁGRAFO

2°. ESTABELECE PRAZO MÍNIMO A' SER OBSERVADO ENTRE A

PUBLICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIÁS E A EFETIVA REALIZAÇÃO DO

CERTAME.

O POTENCIAL PREJUÍZO E O RISCO DE ..

DANO EM SITUAÇÃO EM QUE SE RETIRA OU SE PREJUDICA A. .
POSSIBILIDADE DA LICITANTE COMPOR DE FORMA ACURADA E

RESPONSÁVEL O SEU MELHOR PREÇO SÃO DUPLOS NESTE CASO, EIS

QUE TANTO PODER PUBLICO QtlANTO PARTICULAR PODERÃO RESTAR
. ''I. . .

PREJl)DICADOS POR CONTA DE,UMAMÁ CONTRATAÇÃO.

Veja que tratam de modificações que têm

consequêncías diretas e efetivas na formulação d~s 'propos~as e só por

isso a observância às determinações dos parágrafos:20 e 40 do art. 21 éla

Lei 8.666/93 não poderia restar mitigada \e a recomposição de pr?zos

para inscrição, aporte de garantia e efetivo leilão deveriam ter sido

adiados dentro do regramento dos parágrafos 20 e 30 do ,mesmo

dispositivo.

É abs~lutamente ilegal e inconstitucional a

condu~ão ,deste certame da forma como o' estão fazendo., Afinal, como é

plausível a múdança de regras, de' cálculo e composiçã~ de preços na

exata véspera da sessão de apresentação de propostas?

Em outras palavras, não houve tempo

hábil para devida e responsável formuiação ~e proposta a ser

apresentada e isso também mitiga a observância dos mandamentos

insculpidos no art. 21 da Lei 8.666/93, pelo que e para tanto deve ser

imediatamente cancelada a sessão realizada no dia 19/05/2017!

9
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Se o dispositivo citado for interpretado
literalmente, procedimento este que' a boa técnica interpretativa não

recomenda,' pode-:seconcluir, equivocadamente, que alterações levadas a

efeito nas condições de habilitação" por exemplo, não reclamariam a
devolução do prazo de publicidade do certame, em virtude de a lei ter

empregado a expressão "a alteração não, afetar a formulação das
propostas".

Tal conclusãó é equivocada e mesmo se
alterações significativas forem promovidas nas condições de habilitação,

o prazo de publicidade deve ser devolvido, possibilitando assim ql!e
event~ais licitantes que já estejam elaborando e preparando os

documentos necessários se adaptem às novas regràs, e também que

outros particulares até então, sem interesse ou condições de habilitação,
com as alterações, eventualmente, passem a ter.

Neste sentido, o magistério do Praf. Celso

Antônio Bandeira de Mellol, que, ao enfrentar questões desta natureza, ,
nos ensina:

"Sem embargo, o principio da igualdade, expressamente
assumido pela lei no art. 30 - e que tem estribo
constitucional' direto, como dantes se viu - exige que o
reinício do prazo ocorra também nos casos em que a
alteração interfira com requisitos de habilitação para
disputar o certame." .

Conclui-se! de forma objetiva, .que, se o
aviso de licitàção já foi publicado e o prazo para publicidade do certame

, ,

encontra-se em curso, qualquer modificação substancial que se faça no
, ,

instrumento convocatório e que afete não apenas a .formulação das
"

propostas, mas também as condições para habilitação, deverá ser
comunicada. aos eventuais interessados que já tenhamret~rado o ato
convocató'rio, bem como novo aviso ,de licitação deverá ser publicado,

obedecida a forma e intensidade do art. 21 da Lei de Licitações,

10b. cit" p. 315.
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. '

reiniciando-se, 'Conformedetermina o 9 40 do mesmo artigo, a contagem
do prazo legal para a publicidadé do certame.

Conforme largamente exposto acima,
alterações substanciâis levadas a efeito em. editais de licitação, sem a

necessária devolução do prazo de publicidade, têm sido repelidas não

apenas pelos Tribunais, de Contas, mas também pelo - próprio Poder
Judiciário.

Assim, os atos e decisões do
procedimento, além de jungidos à lei, estarão vinculado~ ao instrumento

convocatório. Qualquer alteração que porventura venha sofrer o

instrumento convocatório obriga sua republiçação, sob pena de

desrespeito e patente ilegalidade frente aos dos princípios da isonomià e
da publicidade dos atos, e de tornar 0- processo nulo.

Frisa-se que o princípio da publicidade
impõe a obrigatoriedade de publicação dos principais atos e instrumentos

do procedimento, inclusive, a motivação das decisões,' possibilitando o
, -

conhecimento dos interessados e de todos os cidadãos. Cuide-se de. . ..
oferecer transparência ao procedimento Iicitatório, no ,qual, é vedado o
sigjlo, exceto quanto ao conteúdo das propostas, por motivos óbvios.

Observe-se que no caso em tela, a
publicação do Comunicado Relevante se deu APENAS 4 {quatro) dias
antes da realização da sessão, 'e o julgamento da_impugnação somente
com 1(um) dia de antecedência, o que claramente não respeitou o prazo
mínimo de 15 dias!!!

Portanto, patel1te a ocorrência de
irregularidade e a necessidade de cancelamento da Sessão realizada,
anulando assim a habilitação da empresa vencedora .
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11.1.1 " - DO ENiENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. DA.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO TRF la REGIÃO CANCELANDO A
SESSÃO DO DIA 19/05/2017.

,
Nesse sentidol colaciona-se larga e farta

jurisprudência tanto de tribunais administrativos1 como do próprio Poder
Judiciário. Seguem.

o Egrégio Tribunal de Contas da União tem

reiteradamente decidido pela republicação do edital em casos de
modificações das cláusulas e condições nele insculpidas:

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ORÇAMENTO ESTIMADO NO EDITAL. INFRINGÊNCIA
À LEI N. 8.666/1993. MODIFICAÇÕES EDITALÍCIAS
QUE IMPLICAM ALTERAÇÃO NA FORMULAÇÃO DAS
PROPOSTAS. REPUBLICAÇÃO. REABERTURA DE
PRAZO. DETERMINAÇÕES.
1. De acordo com o disposto no art. 401 9 20, incisos I e II
da Lei n. 8.666/1993, é necessário que o edital de
licitação contenha o orçamento estimado da contratação.
2. A modificacão no edital que implica alteracão na
formulação das propostas exige divulgação pela
mesma forma que se dtm o texto original, reabrindo-
.se o prazo inicialmente estabelecido.
(AC-1535-34/06-P. Relator: Auditor Marcos Bemquerer
Costa. Data da Sessão: 23/8/2006).

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. ELETRONORTE. AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇ.~O DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA. INDÍCIOS
DE DIRECIONAMENTO DO CERTAME PARA FAVORECER A
ATUAL FORNECEDORA. CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR. REALIZAÇÃO DE OITIVAS. AUSÊNOA DE
DEFINIÇÕES OBJETIVAS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA
DAS INTERESSADAS. RESTRIÇÃO TECNICMJ1ENTE
INJUSTIFICADA DAS CERTIDOES A SERVIÇOS
PRESTADOS A EMPRESAS DO SETQR ELÉTRICO.
EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE CERTIFICADOS É DE
VISTORIA OBRIGATÓRIA NOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE EXIGÊNCIA RELEVANTE
SEM REPUBLICAÇÃO Do EDITAL. ESTABELECIMENTO
DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME EM FACE
PO ACÚMULO DE IRREGULARIDADES EM SUA
CONPUÇÃO.' DETERMINAÇÃO À ENTIDADE PARA
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À
CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
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. NEGATIVA DO PEDIDO DE INGRESSO DA
REPRESENTANTECOMO PARTE.
(ACÓRDÃO NO 546/2016. Relator:' Ministro José Múcio
Monteiro. Data da Sessão: 9/3/2016).

Enunciado:

5. Após a análise dos esclarecimentos e da
documentação anexados aos autos, a unidade técnica
propõe. que a representação seja considerada procedente,
uma vez que se mostraram descabidas as alegações do
MinC no sentido de que as modificações teriam se
constituído em simples esclarecimentos, sem ônus para os
concorrentes, tendo por objetivo simplificar o exercício
exigido no edital.

9. Ocorre que. no presente caso concreto. foram .
verificadas alteracÕes relevantes nos critérios para
a análise e julgamento das propostas técnicas
(quantitativo de quesitos e valor da pontuação máxima
total), bem como no cronograma para o início da execução
do contrato', que deixou de ser a partir de 15 dii=ls após a
assinatura e passou a considerar os meses de janeiro a
julho do ano de 2014, incluindo a C,opa do Mundo de
futebol.

10. Bem se vê que, de fato, tais alterações
comprometeram substancialmente o planejamento das
empresas interessadas no certame, uma vez que os novos
critérios, em especial quanto ao início para o cumprimento
do contrato, podem influenciar na tomada de decisão de
licitantes antes alijados da concorrência.

11•. Demais disso. constata-se Quea publicàçãQ das
alteracÕes no Anexo X do edital não ocorreu da
mesma forma que o aviso de licitacão, o qual foi
publicado no Diário Oficial da União do -dia 21/6/2013, ao
passo que as alterações foram divulgadas apenas no
portal do Ministério da Cultura, no dia 24/6/2013, além de
terem sido informadas, ainda, por meio de mensagens
,eletrônicas destinadas às empresas que assinaram.o
Termo de Retirada de Edital.

12. Observa-se. pois. que a republicacão do edital'
apÓsas alteracÕes havidas nos critérios de apuracão
da proposta técnica. com a reabertura dos prazos.
poderá ampliar o número de participantes no
certame. lembrando que o Mine contrariou o
disposto no art. 21. 6 4°. da Lei nO8.666. de 1993,
razão pela qual se mostra adequada a determinação
ao Órgão Para dar cumprimento ao -disposto na
referida norma •
. (ACÓRDÃO NO 2561/2013 - TCU - Plenário. Relator:
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. Data da
Sessão: 18/9/2013).

13

Número: 48577.001169/2017-00



Abstenha-se de realizar qualquer modificação em edital de
licitação, capaz de. afetar a formulação das propostas,
sem atentar para a necessidade de reabertura de
prazos disciplinada no art. 21, ~ 40, da Lei nO
8.666/1993. '.
(Acórdão 6613/2009. Relator: WALTON ALENCAR.
Ro.DRIGUES. Data da sessão: 17/11/2009)

Adote providências com a finalidade de sanar as
exigências editalícias excessivas e publique novamente
o edital da licitacão, com a reabertura dos prazos
para o recebimento de propostas.
(Acórdão 1'197/2009. Relator:VALMIR CAMPELO. Data da
sessão: 24/03/2009).

9.2.2.1. sempré que se fizer necessária a alteracão
do edital da licitacão, dê efetiva .publicidade' às
mudanças realizadas e, quando houver implicaçÕes
na formulação das propostas dos participantes,
promova a reabertura do prazo de 8 dias úteis,
. previsto no art. 4°, inciso V, da Lei 10.520/2002 e no art.
17, 9 4°, do Decreto 5.450/2005, conforme estabelecido
no art. 20 desse meSmODecreto e no art. 21, 9 40, da Lei
8.666/1993;
(AC-3905-35/08-2. Relator: AUGUSTO SHERMANData da
sessão: 30/09/2008)

o Egrégio Tribunal de Conta~ do Estado de

Minas Gerais - reconhecido pela qualidade técnica de seus julgados -

reiteradamente também tem decidido:

A, administração tem liberdade para alterar as condições
inseridas no instrumento convocatório, devendo, para
tanto, renovar a publicação. Admite-se a desnecessidade
da nova publicação quando a alteração for irrelevante para
formulação d,as propostas, o que não é 'o caso. Como
assevera Marçal Justen Filho, in Comentário à Lei de
Licitações, 'não se pode invocar a comunicação a todos
qúe 'compraram' -o edital: É usual a prática da
Administração de considerar suficiente a ciência e a
concordância dos sujeitos que 'compraram' o ato
convocatório para superar óbice da alteração do ato
convocatório. Esse enfoque é incorreto' (p. 244, 12. ed.
2008) ..
[Denúncia n, 756.551. Rei. Conselheiro Eduardo
Carone Costa. Sessão do dia 20/11/2008]

[ ... ) não foi observado o prazo estabelecido pelo, 920, l, b,
c/c o 94° do art. 21 da Lei n. 8666/93, entre a data de
publicação de retificações feitas em itens do edital' ( ... ] e a
data de abertura dos, envelopes contendo habilitação e
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propostas. O prazo definido nesses dispositivos deve ser
observado nos casos em que. as retificações feitas no
edital possam afetar a formulação das propostas
apresentadas pelos licitantes. [ ... ] o prazo inicialmente
estabelecido deveria ter sido reaberto, a menos que a
alteração não tivesse afetado a formulação das propostas.
( ... ] como esclarece Marçal Justen Filho: 'Em principio,
toda e qualquer al~eração do edital afeta a formulação das
propostas. Excluídas questões totalmente. irrelevantes,
que nem precisam ser objeto de disciplina no edital, a
quase totalidade das regras ali previstas são consi'deradas
para fins de elaboração de propostas' [ ... ]. .
[licitação n.685.144. Rei. Conselheiro Antônio
Carlos Andrada. Sessãodo dia 14/10/2008]

Qualquer alteração que porventura venha sofrer o
instrumento convocatório exige sua republicação, sob
pena de aquebrantamento dos princípios da isonomia e da
publicidade dos atos e de tornar o processo nulo. [ ... ]
Frisa-se que o princípio da publicidade impõe a
obrigatoriedade de publicação dos .principais atos e
instrumentos do procedimento, inclusive a motivação das
decisQes, possibilitando o conhecimento dos interessados
e de todos os Cidadãos. Cuida-se de oferecer
transparência ao procedimento licitatório, em que é
vedado o ,sigilo, exceto quanto ao conteúdo das propostas.
[Representação n. 715.719. Rei. Conselheiro
Antônio Carlos Andrada. Sessãodo dia 07/08/2007]

Pregão para aquisição de equipamentos de informática: 1
- Alteração no objeto da licitação e necessidade de
republicação do edital O relator informou ao Plenário
haver adotado medida cautelar com vistas a que a
Secretaria de Educação e Cultura do Município de João
Pessoa/PB se abstivesse de ~tilizar recursos federais para
pagamento de despesas relacionadas ao contrato a ser
celebrado com a vencedora do Pregão Presencial SRP n.o
029/2009, destinado à aquisição de equipamentos de
informática. No curso do' certame, em resposta apedido
de esclarecimento acerca da tecnologia das unidades de
armazenamento (SMART IV) e da placa de rede (suport~ a
DASH 1.0 e 1.1), a entidade promotora da licitação
indicou que aceitaria propostas contendo equipamentos
com unidades .de disco com tecnologia SMART lU e/ou
SMART IV, e que atendessem às exigências dos padrões
ASF 2.0 e DASH 1.0 e/ou 1.1. Para a representante, a não
republicação do instrumento convoçatório nessa situação,
com a consequente reabertura de prazo para
apresentação de novas propostas, representaria Violação
ao art. 21, 9 4°, da Lei nO 8.666/93. Isso porque a
alteração nas características técnicas do objeto do
certame afetava a formulação das propostas, na medida
em que aumentava a quantidade de tipos de
equipamentos aptos a serem aceitos pela administração.
Diante dos indícios de grave violação à norma legal, bem
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assim o fato de eventual celebração de contrato, oriundo
do certame licitatório questionado, não necessariamente
conduzir à proposta que fosse técnica e economicamente
mais \(antajosa ao interesse público, concluiu o relator, em
cognição sumária e não exauriente, pelo provimento
cautelar. O Plenário referendou a decisão.
DeCisãomonocrática no TC- 001.187/2010-4, rei.
Min. Walton Alencar Rodrigues, 03.02.2010.

3 - No caso de supressão de exigências do edital que
possam alterar a formulação das propostas das licitantes
interessadas deverá ocorrer a republicação do instrumento
convocatório Na mesma représentação formulada ao
Tribunal em desfavor do pregão eletrônico, com registro
de preços, n'o 1/2011, realizado pela Escola de Comando e
Estado. Maior do Exército - (ECEME), para eventual
aquisição de mobiliário, outra irregularidade teria sido a
não repub!icação do edital em razão da supressão' de
exigências constantes do referido instrumento
éonvocatório (garantia de qualidade ISO 9002 e certificado
de registro de propriedade industrial) no dia anterior à
abertura das propostas. Em resposta à oitiva promovida
pelo TCU, o pregoeiro responsável pelo certame informou
entender que :'as modificações que foram feitas às
impugnações aceitas não influenciavam no conteúdo das
propostas~ ao contrário, suprimia exigências,' o que facilita
a entrada de mais fornecedores". O art. 21, 9 40, da Lei
nO 8.666/1993, seria, então, claro ao dizer que, "se a
modificação não influencia o conteúdo das propostas a
serem apresentadas, os prazos iniciais poderão ser
mantidos". Todavia, para o relator o que teria ocorrido
seria um erro de interpretação por parte do pregoeiro, já
que o citado comando legal menciona "formulação de
propostas" e não "conteúdo das propostas". Ainda
consoante o relator, "a supressão de exigências - de
habilitação, pode-se afirmar, não afetaria o conteúdo das
propostas já formuladas ou na iminência de serem
apresentadas, mas, como entende o pregoeiro, facilitaria a
entrada de mais fornecedores. Exatamente por isso,
deveria o edital ser republicado, de forma a permitir a
,Jormulaçâo de propostas" por empresas. que não

. intencionavam fazê-lo por serem afetadas por exigência
constante do edital e que veio a ser suprimida na véspera
da aprésentação, modificação a qual não foi dada a devida
divulgação, em correto cumprimento ao que dispõem o
art. 21, 9'40, da Lei nO8.666/1993 e o art. 20 do Decreto
nO 5.450/2005". Por conseguinte, o relator concluiu que
deveria ter sido providenciada a republicação do edital do
certame. Todavia, por entender que a anulação do
certame por ele sugerida seria a medida apropriada à
situação, a qual, por todo o contexto, não se' revelara
grave a ponto de se perseguir a apenação dos
responsáveis com multa, deixou de acolher a proposta da
unidade instrutiva pela realização de audiência do
pregoeiro incumbido da condução do certame. O Plenário,
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a partir dos argumentos expendidos pelo relator,
manifestou sua anuência.
Acórdãon.O2179/2011-Plenário,TC-006.795/2011-
5-Plenário, rei. Min.-Subst. Weder de Oliveira,
17.08.2011.

Alterações substanciais em itens que integram lote de
licitação que tem por objetivo a conformação de ata de
registro de preços demandam a republicação do edital e a
reabertura do prazo para formulação de propostas, em
respeito ao disposto no art. 21, 9 40, da Lei 8.666/199'3 e
no art. 20 do Decreto 5.450/2005 Representação
formulada por empresa apoQtou supostas irregularidades
no Pregão Eletrônico 25/2011, promovido pelo Comando
da Brigadá de Infantaria Paraquedista (Brigada), que tem
por objeto o registro de preços, do tipo menor preço por
lote, visando a aquisição de material para serviço de
aprovisionamento. O objeto do pregão compqe-se de 14
lotes, que foram conformados em razão de semelhanças
entre seus' itens. Ao tqdo, foram especificados 185 itens.
Ao examinar os elementos trazidos aos autos, anotou o
relator que "o lote 12, objeto da representação, era
composto de 101 itens de utensílios domesticos,' como
açucareiros, baldes de gelo, bandejas, baixelas, bules,
talheres, copos, xícaras,. coadores de café, refratários,
dentre outros". Esse lote teve valor estimado de R$
1.800.860,96, o que correspondeu a cerca de 15,70% da
estimativa global da contratação. Ocorre que, ao apreciar
impugnação de licitante, em resposta encaminhada por
meio eletrônico a ele, reconheceu que "alguns iten$ que
compÕem o lote 12, são discrepantes do restante dos
materiais". Em decorrência dessa ausência de .
características comuns, informou ao licitante "que os itens

'"125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 149, 150, 158 e.
174 seriam excluídos do certame". A despeito disso, não
foi efetuada publicação dessa impugnação, nem de sua
resposta no campo próprio do sistema. Conforme
registrado pela unidade técnica, os demais licitantes
somente foram informados sobre o cancelamento dos
citados itens após a abertura das propostas, mediante
aviso no sistema Comprasnet. O relator do feito, ao
examinar essa questão, ponderou: "Pela relevância da
quantidade e do valor dos itens excluídos em relação ao
total do lote, o cancelamento dos itens do grupo 12
constitui alteração substancial no objeto da licitação". Tais
alterações, portanto, demandavam a "republicação do
edital e de reabertura do prazo para formulação de
propostas, se o órgão licitante pretendesse manter o lote
no certame, em conformidade com o disposto no art. 21,
9 4°, da. Lei 8.666/1993 e do art. 20 do Decreto
5.450/2005", cujos teores foram explicitados. em seu
despacho: "[Lei 8.666/1993] Art. 21. 940 Qualquer
modificação no edital exige divulgação pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas" e "[Decreto 5.450/2005] Art. 20. Qualquer
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/ '

"

modificação no edital exige divulgaçao pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
form'u/ação das propostas." O relator, em face dessa
ocorrência e também de provável sobrepreço em itens
cotados no Pregão, determinou ao Comando da Brigada de
Infantaria Paraquedista que: a) não autorize adesões às'
atas de registro de preços decorrentes do pregão
eletrônico. 25/2011, até posterior deliberação deste
Tribunal; b) ao utilizar-se dessa ata, afira os preços

,'registrados e, quando esses forem superiores aos que
utilizou como preços de mercado, nao os' adquira.
Promoveu, também, oitiva questionando a falta de
republicação do edital apesar do cancelamento de vários
itens do mencionado lote 12. O Plenário endossou a
medida implementada pelo relator. ,
Comunicação ao Plenário, TC 036.516/2011-2, rei.
Min. Weder de Oliveira, 8.2.2012. '

Licitação. Edital. Modificação exige mesma
divulgação do original. Qua"lquer modificação no
edital exige divulgação pela mesma forma que se
deu o' texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das pi"opostas.(TCE/RJ, Cons. Reynaldo
Sant'Anna, RTCE/RJ,n. 27, jan/95, p. 290):

Por fim, também o Poder Judiciário não'.se

distancia do entendimento dos Tribunais administrativos:

Licitação. Nu'lidade. Ocorrência. Vícios verificados no
procedimento da concorrência pública. Declaração judicial
da nulidade do certame, independentemente da falta de
impugnação na fase administrativa. Modificação das
condições estabelecidas no edital, sem nova
publicação deste com graves prejuízos para os
interessados em .concorrer e para o prÓprio poder
público. Violação aos principios previstos no art. 37
da Constituição Federal. (TJ/PR, Ap. Civ. n. 2~.432-4,
Des. Nasser de Melo, 14/12/94).

Cumpre alertar ainda que o mesmo
,

certame, foi objeto'. de ação mandamental impetrada pela' empresa

POWERTECH Engenharia Serviços e Locações de Geradores de Energia,

Máquinas e Equipamentos S.A junto a Seção' Judiciária de Brasília.
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Aquela ação mandamental foi impetrada

de mçmeira previa a realização da Sessão Pública Presencial e visava,

,liminarmente, inaudita altera parte, a suspensão da Sessão.Pública
\

Presencial de apresentação de proposta financeira pelos licitantes
interessados no Leilão nO 02/201.6 - ANEEL - 2a Etapa, marcada

para o dia 19/05l2017. até que a,Agência Nacional de Energia

Elétrica promova os devi~os esclarecimentos acerca da

incidência, ou não, do ICMS no cálculo do preço d~ referência,
ante a recente prorrogação de isenção tributária do impostai e a

redesignaçãoda.Sessão Pública Presencial observando o prazo

mínimo de 15 (quinze) dias, na forma dos 12a, LI e 140 do art. 21.
da Lei Federal n.O 8.666/93.

Em que pese o indeferimento do pleito

liminar, foi apresentado o recurso cabível e reformada a decisão de la

instância reconhecendo a presença de ilegalidade no certame, e

determinando imediatàmente a sua suspensão e sua,
insubsistência!
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.'.AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1002252.95,2017.4.01.0000
ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE
Advogado dOCa)AGRAVANTE: MARINA DE ARAUJO LOPES- DF43327 '
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE UCIATAÇAO
ANEEL. DIRETOR GERAL DA ANEEl DO LEIOO

DeCISÃO

Cuida-se de agravo de fnstrumento interposto cOntra decis.ao proferida pelo Jurzo
da, 4'" Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do mandado de
segutar)ça impetrado por POWERTECH ENGENHARIA SE~VIÇOS E lOCACÕES DE
GERADORES, DE ENERGIJl., MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SA contra ato praticado
p~lo Sr, Diretor-Geral da Agência Nacional de E;nergía Elétnea - ANEEI.. e p~oPresidente

da Comíssão Es~al de Licitaçaodo Leilão ANEEl nO 02120'16,inst9Ufa90, para fins de
Aquisição de Energia Elétrica e Potência As$Ociadade Agente Vendedor nos Sistemas
Isolados, para atehdimento a ~rca~os de Concessionâria de Distribuição da Regíão
Norte.

No referido mttndamus. postulou-se, em sede de ,antecipaçãoda tuteta
msndamentaf.a suspensap da S~O Pública remarcacf~t por meio do Comunicado.
Relevante nO OS,: de 1$/0512017, para o dia de hoje (1910512017), procedendo-se j,

redesigna~ de nova data ~ara a realizaç:ão[ja Se$são Pública Presencial da Segunda
Etapa do LeiUllOnO 0212016 pela ~EEL, ats!1dendo ,o prazo mínimo estabelecido nos ~~
~ e 4° do art: 21' da lei F~eral n,O ,8.666193, ap6s a discussão e publicação de deciSao
pela .Agência acerca da incidência ou não do ICMS no cálculo do preço de referência a ser
apresentado pelas ficitantes,

A pretensão em referêncla tem por suporte a afégação levada ,aafena pele
impetrante. no sentido de que, enconlraodó-se habilitada nas etapas prelimInares no
aludido 'certamee diante das, "rec9nles prorrogaçõe~ de isenções trlbtJtárias que
/nfJuenciain diretamente no cá!cufo 0'8 proposta a ser apresentada na Sess80 Púbiica,
apresentou pedido deesc/atecimento à Comissão Especial deL;citaç~o t:k ANEEL,
indagando acerca da incidéncia ou nâo cio ICMS nos cálculos do preço de referência No
entanto, 0$ questionamentos apresentadOs nSQ foram f9SpOfldidos de forma satisfafória.
projucJicando sObremaneira 8 formUlaçB.o das propostas econômicas e, por conseguinte, a
própria compf3titividade do Jeifão. o que a ordem. publicista repudia e deplora. Em
sequêncie, ti Comissão Especial de Licitação tomou, público, em 15 de maio de 2017,
frlse-$e, apenas D4 (quatlO) dias antes da Sessão Pública P'tfsenciaf para entrega das
proPQStas, marr;;ada Pêir8 o dia 191t)512017, o Comunicado Relevante nO 08, que não só
alterou' o cronograma do L.eiJio e a data d,,' Sessão PúbllcB, mas, mbém,
dísponibílízou novas planilhas de cálcl/IO e- v8rmcação da consistência do PI'e S de
ref8/fmcia, a que irf}porta em flagrante viofação ao dí.sposto nos f 2", 11fi f dó 8 .21 da
Lei FtJderal D.CI 8.66S193. Como se ntio bastas$(;, a Diretoria da Agénlia Naci aI de, /

!Energia Elétrica incfuiu na pauta de discus$~ .da1a Reunião Pública fxtra ...~'.... /'a
,. ..',. . t fi ~

' " ~ I ,,
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2017, ocorrida no dIa 1810Sl2fJ11, 8S 15hs,ou seja, às vésperas da Sess~o F'fiblica
Presencia! piJra entrega da-5 propostas do Lei/ao ,,0 0V2fJ16 - ANEEL _ 2~Etapa, a
impugrl8Ç~O apresentadQ pelo Consórcio Oliveira - ErAM pelos mesmos motivos que
deram ~sejo. aos escJarooímertfO$ roquenaos peja Agravante", circunstâncias essas que-
;nviabiliZaria a apresentação da proposta ti ser apresentada, â mingua de. tempo hábil a
sua refofm.ulaçêo, para adapfá-Ia â decrsão que vier a ser tomada pelas 8JJtoridades
impetradas acerca da incidência, ou nãu, do ICMS nos cálculOs do preço de referência.

Na decisão agra'ltada" o.julzo monocrático mdeferiu o pedido emteferência, nestes
terrroO$:

Dada a complexidade da causa, a exiguidade do tempo B as
características do ato admi,!istnitivo . não vjs/umbro a pc$sibifkiade de
deferimento ~ der;is~o com camter fiminar.

Em verdade , em. mandado de segurança • a prova deve ser
pré-constifulda e sUbverter , em casos de ato admin;suaJivo, as
consequênc;as .da presunçeo de ,legitimidade e veracidade dos atos
adminisfratiliOs.

Tal presunção de /8gilimidade e vemçídade traz como consequ.enoia ,
segundo a professora Maria Sy/vilJ , a inversão do .ônus da prova , a
fmpossibmdade deijudiciário, de oficio. anular (/ ato e, por fim, enqtlanlo não
dfIClarado pelo judiCiário como nulo, deve ser estritamenfe seguido.

Sendo assim, nlJo havendo prova robusta Pre-constitufida de maneira
a subverter as presunções extraídas da presunçdo de legitimidade e
~cidade do ato administrativo, Indefiro o pedido liminar. '
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Em suas ~ recur$a,is, insiste a recorrente na Cóncessão da almejada
a,ntecipação da tutela. retterando os fundamentos deduzidos perante o jt;lí:40 monocrâtico,
destacando que, diferentemente do que restou .consignado na deeislo agravada:, os
elementos carreados p.ara os autos de origem afigúram-se sufICientes. para a
demotlstr~o do direito alegado. ásséverando' que, na' espécie; a controvérsia se
restringe à aferição' daviolaÇêo, ou não, dos prazos. !egalmente pre'tli$tos para fins, de
designação da SeSSão Püblíca 'Presencial, após as alterações perpetradas pelo
Comunicado Refevante nO 08,emqoe restaram alteradas planilhás de cálculo evernicação
de cOnsistência' dos preços de referência. tomado público ápenas 04 (quatrO) dias antes
"da realização da fafema seSSão.

NIJO obstante os funôaltl$ntos em que se amparou a decl'Sêo agravada, vejo
presentes, .na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autoriZar a conCessão
da almeiada antecipaÇão da MeIa recursal formulada na inicial. notadamente em face do

seu caráter nitidamente precauti\lO, e,_põr isso. comP3t,',IveICO~ a totela ca•..~,', ' ,',.f' Qtl, • , agravo, /
manWesrnd •• na' lei"" • na ;,t.Jigência do ....-.'ido diap""itJI<>legaL .:,rrF,q;1, . , C'1 .

, , "Z
"-
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Com efeito., da leitura dós elementos carreados para os presentes autos. verifica-se
que, por intennédfo do Comuniéado RelevantenQ 08; de 15 de maio corrente, o Sr,
Presidente da Comissão Especial de Licitação 'da AN EEt., além de 6:stabeleeer novo.
cronograma do leilão para os 'lotes ali especifIcados, tornou pública ,ad isponibiHzação de, .
novas "Plar:ilhss de CãllXllo e verificação da Consistência dos Preços de Referência".
ocasião em que também' designClu a .SessAo Pública Presencial da Segunda, Etapa do
Léilão02l2{)16, para o dia 19105/2017", deixando de observar. ern princípio, a norma do ~

4° do art. 21 da Lei n
Q
8.666/93,' segundo a qual "ql,lsl.quer modifICação no edital exige

divulgação pela mesma forma que se deu o textoorigma'. reabrindo-se o prazo.
inicialmente estabelecido, exceto quando', inqOestionavelmente, a alteraÇão não afetar a
.formul.aÇâ.o das propostas".

Na hipó1ese em exame, além da alteração acima mencionada, há notícia nos autos
de que as autoridades jrrypetradas teriaml design.adQ para o dia de ontem (1815/2017), a
apreciação de questionamentos levados.a efeitos por empresas participantes do certame,
alusivas à ~nddência ou não do ICMS no cãlculo do preço de referência, por força das
modificações legislativas operàdas após a publicaçãô.dO edital, circunstâncias essas que,
certamente. implicarão na formUlação das propostas a serem apresentadas pel.as
concorrentes, impondo-se. assim, a observilnc:ia da antecedêncielllegalmente estabel'eoida
no art. 21, ~ Z>. inciSo li, da referida Lei nO 8.666/93.

Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela! tecursal
Iieicufa.do na inicia'. rlostermosali formúlados, ordenando às autoridades impetradas:

"(i) a $USjJenS80 da Sessão Pública PresMoial de apressntação
de proposta suspensão financeira peJos liei/antes ;nteressado& no' Leilâo
na 02/2016 - ANEEL - 28Etapa, marcada pare () próximo dia 19105/2011
(sexta-feira) até que a Ag6ncia Necional de Energia Elétrica promova os
devidos e~clarecimenlos acerca da irtCidência, Ou nllo, do ICMS no
~Jcul0 do preço. de referência, ante B ~te pt'O/'7OfJação de isenção
tributária do:imposto; e

(íi) a rech;;$Ignaç!ó <Ia Sessao Púbfica Presenciaf .de
. ap~entação de proposta flnanCt'Hre pelos licitantes interesSados no
Leilão no 0212016 - ANEEL - 2. Et8pa observ8(/o o pt&lO m/nÍmo de 15
(quinz~) dias, na fémna dos N2'", I1e 94" do art. 21 da Lei Federal n. il
~6~.~ ,

R~jstte-se, que, tendo' recebido os ptesentes autos somente na data hoje
{19f51201n. detern1ino a il'lSubsis1ênciada referida Sessao Pública. caso já realizada, por
ócasltlo da ciência, por parte das autoridades impetradaS, acerca desta decisão.

Comunique-se, vla emai!, com urgência. á autoridade impetl~ para fins de
cumprimento. cientifICando-se, também, o juízo monocrático, tia dimensêo dficacial do art. ,

1008 do CPC •• ~. . '. Vítv/'
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Intime-se,a agravada; nos termos e para as finalidades d9art. 527, V, do CPC,
abrÍrt90.se vistas, após, à douta Procuradoria Re -
regimental. . - /

Publiq ue. se. . I
BrasUia-DF.• em 19 de maio de 2017. "/

. I
I

! ..
t l

. OElsemb,srgador F'e.de}~lSOU.
Rel!ator-"

Répública, na forma
"

)
Em .que pese ter sido proferida decisão

favorável a impetrante pelo Tribunal Regional Federal, esta intimada da

decisão entendeu por desistir daquela ação mandamental nos termos qo
art. 485, 950 do CPC.

Assim, a decisão que reconheceu à
existência de irregularidades e determinou' a' insubsistência da sessão não

restou cumprida.

Em razão do não' cumprimento daquela

decisão, e da existência patente de irregularidades no certame, é que se

r~quer nesta demanda o cancelamento da sessão realizada bem como

dos efeitos a ela inerentes'.

. ,

11.2 DO NÃO ESCLARECIMENTO À RESPEITO DA INCIDÊNCIA DO

ICMS NO ESTADO DO AMAZONAS

Outra patente irregularidade presente

neste certame, é o fato de não ter sido claramente definido e explicado

pela autarquia a questão à respeito daincidêneia do"ICMS.

Este assunto, inclusive .foi o mérito da
- .

impugnação apresentada pelo Consórcio Oliveira E"t:AMe citada no tópico

anterior.
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RESPOSTAS ÀS SOLIC,ITAçÕeS DE

ESCLARf;CIMENTOS .ADICIONAIS III DO LEILÃO
, ,

nO 02/2016-ANEEl - 2il ETAPA

9) Questionamento Complementar 9:

[ ... ] Assim, [ ... ], consulta-se e solicitam-se os seguintes

esclarecimentos' com relação ao Edital:

1) Diante da prqrrogação da isenção, recorde":se, vigente

em dezembro de 2016 (data de referência considerada no

Edital)' apenas até 30 de abril de 2017, tendo sido

recentemente prorrogado somente até deiembro de
, .

2019, deve a proposta de preço considerar a
situação tribú,tária de dezembro de 2016, que prevê

isenção do ICMS aos consumidores d~ interior e a

conseqüente extensão da isenção por toda a cadeia:
a) até 30 de abril de 2017,

b) ,atédezembro de 2019 (data de vigência do novo
Convênio) o~

c) por todo o período contratual, dado o período de

referência considerado. no item 3.2.5 do Edital na
formação do preço?

2) A proposta de preço deve considerar a vigência

da"isenção do ICMS, decorrente do Convênio ilo 47 do

CONFAZ,até dezembro de 2019, somente, ou por
todo o prazo contratual?

3) Sendo considerada a isenção por todo o prazo

contratual, e caso seja retomada a incidência e cobrança

do ICMS pelo Estado do Amazonas .(fato este imprevisível

e incerto), na forma do artigo 65, alínea "d", da Lei de

Licitações e do Edital do Leilão,se~á ,assegurado ao
contratado a revisão do preço, com inclusão e
repasse dó custo tributário' no preço do
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•
.fornecimento do combustível, esclarecendo,'ainda,
. se essarevisã~ se daria automaticamente' ou

mediante processoadministrativo próprio?
. .

4) Diante da isenção prevista no Convênio local, a
proposta de preço deve desco'nsiderara incidência

do ICMS,ou apenas"declarado" e qualquer variação

ou cobrança pelo Estado será acrescida
automaticamente ao pr~ço do fornecimento? '
5) Considerando que, apesar da isenção prevista no

Convênio 80/06, o Estado do Amazonas, na prática, vem

. exigindo o ICMS das Concessionárias (não estendendo a

isenção para toda a cadeia, como juridicamente se
impõe), deve ser o ICMS incluído na proposta de

preço, sob pena de inabilitação, desclassificação
e/ou de ser considerada a proposta inexequível?

6) No que se refere ao,.ICMSsobre o combustível,
considerando a impossibilidade, na .prática, de

aproveitamento' do crédito, como substituto tributárió,'
deve este. valor tom por a proposta de preço ou

poderá ser apenas declarado na proposta,' não

consid~rando-o .como custo da geração e do

fornecimento da energia, bem como na aquisição do
combustível?

7) Diante desta ço~plexa realidade tributária, das
grandes divergências na interpretação da legislação
tributária local e da ausência de resposta à C~nsulta
Tributária .formulada junto 'à SEFAZ,para.se evitar
apresentação de propostas a. partir de premissas e
condições diferentes, não deve a ANEEL excluir
integr~lmente do PREÇODE REFERÊNCIAQ ICMSda

operação de fornecimento de energia elétrica,
esclarecendo-sea respeito da oeutralidade do ICMS,

para fins de apre~entaçãcda proposta de preço?
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RESPOSTA: Reafirma=se que o Preço de Referência

devérá contemplar o cust~ total de .geração, o que

inclui, além de todos os impostos e tributos

aplicáveis, o custo total de inv~sti,mento, custos
fixos de operação e manutenção, custos variáveis

de operação e manutenção, remuneração do

investidor.e custos de aquisição de combustíveis

Observe-se que o questionamento- atinge

diretamente a formulação da proposta de preço, uma vez que ~

incidência do ICMS altera significativamente o valor do contrato.

A resposta da comissão não satisfaz a

dúvida na' medida em que se limita a dizer q4e deverão s~rin.c1uídos
\

todos os impostos e tributos aplicáveis, .mas não soluciona a neutralidade
. .

do ICMS, assim, simplesmente não foi dado de forma CLARA E PRECISA o

esclarecimento solicitado.

Além da submissão da autarquia à Lei de

Licitações (Lei nO 8.666/93), devem ser também observados os princípios

constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem. -
como da vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade,. . ,

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, conforme observa-

sé:

Art. 37. A administração públiéa direta, indireta ou
. fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na Jegislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
ígua!dadé de 'condições a todos os concorrentes, ,com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de
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qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.

Mauricé Hauriou define a moralidade

administrativa como "o conjunto de regras de condutas tiradas da

disciplina interior da Administr.ação", isto implica ,em saber distinguir não

só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o. injusto, o conveniente e o

inconveniente, mas também entre o honesto e.o desonestó2

A propósito, é o que demonstra o

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no que tange à moralidade

dos atos da administração pública, desrespeitado no presente

procedimento~

A atividade' estatal, qualquer que seja. o domínio
'institucional de sua ,incidência, está necessariamente
subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos
'que se refletem na consagração constitucional do
princípio da moralidade administrativa. 'Esse postulado
fundamental, que rege a atuação do Poder Público,
confere substância e dá expressão a uma pauta de
valores éticos sobre os quais se funda a ordem

. positiva do Estado. ° princípio constitucional da
moralidade administrativa, ao impor limitações ao
exercício do poder. estatal; legitima o controle jurisdicional
de todos os atos do Poder Público que transgridam os
valores éticos que' devem pautar o comportamento dos
agentes e órgãos governamentais." (AD! 2.661-MC, ReI.
Min. Celso de Mello, DJ 23/08/02)

Por óbvio, que ao não, esclarecer de forma
"

satisfativa questão diretamente vinculada a. formulação dos preços

afronta a moralidade,' uma vez. que deixa a participante sem o devido

respaldo, o que pode vir a gerar prejuízo .

. 2PIETRO, Maria SylviaZanella. Direito Administrativo. 12a edição. São Paulo: Atlas, 2000.
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Em que pese a afirmação da ANEEL sobre

a incidência de ICMS sobre o total de energia faturada, a fórmula

paramétrica que' estabelecê o preço de referência para o leilão não

contém nenhum fator especifico para refletir o valor a ser.pago de ICMS.

Esse ponto se torna ainda mais

im.portante quando levamos em consideração a parcelado custo de

geraçã~ associada ao diesel. Vejamos:

o diesel comprado

Amazonas tem alíquota de 18% de ICMS, que pode

crédito pelo produtor independente.

no estado do

ser usado' como

Porém, em função do diferencial de

alíquota entre o diesel (18%) e a energia elétrica (25%), existe ainda

~uma diferenç;a que necessita, ser recolhida pelo produtor independente de

energia: Além do acréscimo do PIS/COFINS.

Uma vez que a alíquota do ICf\1S e da
. ,

PIS/COFINS deve incidir sobre a receita total temos que a diferença

efetiva entre o valor já pago no diesel e a ser pagoé de 9.1%!

Pelo exposto, por não estabelecer nénhum

fator na fórmula paramétrica para refletir a diferença de impostos para o

custo de geração' associado ao combustível, e por esse fator percentual

necessitar ser aplicado ao valor total do custo associado ao diesel restou

à recorrente ápenas a opção de inflar o seu consumo específico em 9.1%.

Da análise do valor declarado como

consumo especifico pela maioria das participantes vemos que os valores
, ,

já seriam desafiad()res sem o acréscimo\ do diferencial de impostos,

quando levamos em consideração o incremento dos impostos os

consumos específicos declarados não são tecnologicamente factíveis.
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Ainda, fazendo uma outra análise, n<:>caso
dos proponentes terem considerado esse diferencial em. outras parcelas,

vemos que o risco seria enorme em função da imprevisibilidade do
, .

comportamento do preço do diesel e ainda os valores de Plog declarados
não são suficientemente altos para,compensar o valor adicional de ICMS,

. .
prinCi)Jalmente quan~o levamos em consideração, o custo financeiro
associado aocapital de giro para essa operação (médio de 55 dias).

Pelo exposto, resta evidente que a
resposta dúbia dada pela aL!tarquia prejudicou frontalmente a formulação
do preço!

'ALÉfv1 DE NÃO TER SIDO FEITO A

CONTENDO, OS ESCLARECIMENTOS SÃO ESTRITAMENTE LIGADOS Á
, ,

FORMAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E ABSOLUTAMENTE PREJUDICIAIS

Á COMPOSIÇÃO DE PREÇO.

Cumpre ressaltar, que a afirmação da
autarquia somente se prestou a confundir os participantes do certame,

de forma que inclusive fundamentou a impugnação apresentada e
julgada na véspera da realização da sessão.

Ante a patente' irregularidade que
impossibilitou a elaboração de proposta de preço certa e precisa é que se
reqUer.o cancelamento' da sessão realizada com a reabertura do prazo
para apresentação de propostas pelas participantes.
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111 - DOS PEDIDOS. .

Diante de todo o exposto, com base nos fatos narrados e. éI aplicação da
, .

legislação constitucional e ordinária ao caso concreto, ~EQUER digne-se

Vossa Senhoria CANCELE A SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL DE

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA DO

LEILÃON.002/2016 ANEEL- 2a ETAPA

Em não sendo este .0. entendimento, REQUER-SE o envio dos autos à

superior instancia, para julgamento, nos termos da legislação, tendo em

vist~ que as razões do presente recurso es~ão em consonância com a
"

doutrina e jurisprudência do Poder Judiciário e do Tribunal <:leContas da

União.

Temias em que pede deferimento ..

JagUariúnJ{~. d~ejunho de 20U~,. I.

~!_lh/- '""<; ~tVv(
AGGR~R~ÇÃO . GERADORES
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IL U S T R ÍS S IM O  SENHOR PREGOEIRO CHEFE DA SEGUNDA ETAPA 

DO LEILÃO No 0 2 /2 0 1 6  DE A Q U IS IÇ Ã O  DE ENERGIA ELÉTRICA E 

POTÊNCIA ASSOCIADA DE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS  

ISO LADO S OU AUTORIDADE QUE FAÇA AS VEZES DA AGÊNCIA  

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -  ANEEL

GERADORES LTDA, pessoa juríd ica de d ire ito  privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02 .283.886 /0001-53 , com sede à Avenida Emílio 

Marconato, n .° 1000, Galpão B18, no Bairro Chácara Primavera, no 

Município de Jaguariúna/SP; por seus bastantes procuradores, vem 

apresentar RECURSO ao resultado de ju lgam ento  da Habilitação do 

Leilão em epígrafe, nos term os que passa a expor.

I .  DOS FATOS

privada constituída em 18/09 /1997 , in tegrante de um grupo de empresas 

(AGGREKO GROUP) líder mundial em aluguel de soluções tem porárias de 

energia e sistemas de controle de tem peratura , que atua no mercado há 

mais de 44 (quarenta e quatro anos).

É uma Sociedade Lim itada, 100% 

constituída com investim ento d ireto estrangeiro -  IDE (atua lm ente o

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE

Trata-se a Recorrente de empresa

O o J Ü O & l 1 4 "  6 ü
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capital social é de R$ 380.000.000,00) com atividade na locação e 

sublocação de geradores de energia, cumulado ou não com a prestação 

de serviços (área da infraestrutura energética), conforme a cláusula 3a 

do seu Contrato Social, sendo hoje a mais capacitada para atuar em 

qualquer lugar onde haja demanda de energia elétrica.

É a empresa mais capacitada para atuar 

em qualquer lugar onde haja demanda de energia elétrica, experiência 

esta comprovada com sua atuação nos mais im portantes acontecimentos 

internacionais recentes, tais como na posse do presidente norte- 

americano Barack Obama em Washington/EUA, nos Jogos Olímpicos de 

Pequim (2008), nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Inverno em 

Vancouver (2010), Copa do Mundo da África (2010) e Copa do Mundo do 

Brasil (2014).

Comprova esta experiência, sua atuação 

nos mais im portantes acontecimentos internacionais, tais como na posse 

do presidente Barack Obama em W ashington (EUA), nos Jogos Olímpicos 

de Pequim 2008, nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Inverno em 

Vancouver no ano 2010, e no Rock in Rio 2011, sem prejuízo das 

constantes operações nos demais países da América Latina, como 

Venezuela, Chile e Argentina.

No Brasil, após o fornecim ento bem- 

sucedido de energia tem porária na copa do Mundo 2010 da FIFA, na 

África do Sul, a Recorrente foi mais uma vez selecionada como 

FORNECEDORA OFICIAL DE ENERGIA TEMPORÁRIA DA COPA DO MUNDO 

2014 DA FIFA BRASIL. A empresa forneceu energia tem porária  para a 

transm issão de todos os jogos em cada uma das 12 cidades-sede. Além 

disso, a Recorrente forneceu energia e climatização para o Centro 

Internacional de Transmissão (IBC), que foi instalado no Riocentro, no 

Rio de Janeiro.

Atuante inovadora, com experiência de 

operação com diferenciado consumo específico devido a tecnologia

Número: 48577.001202/2017-00



diferenciada dos Grupos Geradores em projetos das principais autarquias 

e/ou empresas públicas do Brasil, notadam ente Companhia de 

Eletricidade do Amapá, Amazonas Energia, Boa Vista Energia, SABESP, 

E letronorte, Eletrobras D istribuição Amazonas e a Agência Nacional de 

Energia Elétrica.

Por esses m otivos é que participou do 

Leilão 02/2016 - 2a etapa, da ANEEL, tendo como objeto a contratação 

de empresa para aquisição de energia elétrica e potência associada de 

agente vendedor nos SISTEMAS ISOLADOS, para atendim ento aos LOTES 

de localidades identificadas no edital, por meio de centra l(is) geradora(s) 

conforme o(s) respectivo(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA detalhado(s) 

no Anexo. X deste Edital ou PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE 

REFERÊNCIA habilitado(s) tecnicam ente pela EPE.

Todavia, não pode a Recorrente 

coadunar-se com o resultado da fase de habilitação deste leilão, uma vez 

que ocorreram irregularidades no presente certam e, por desrespeito a 

requisitos básicos e insuperáveis reclamados pela Lei de Licitação 

(8 .666/93  e Constituição Federal), pelo que e para tan to , insurge-se 

contra o resultado a fim  de requerer seja CANCELADA A SESSÃO 

PÚBLICA PRESENCIAL DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

FIN A N C E IR A  DO LEILÃO 0 2 /2 0 1 6  ANEEL -  2 a ETAPA e que esta 

seja redesignada.

O cancelamento da Sessão é medida que 

se impõe, em suma por desrespeitar ao prazo de 15 dias estipulado no 

art. 21 PARÁGRAFO 2o, 3o e 4° DA LEI 8 .666 /93, uma vez que:

i) o Comunicado Relevante n° 08 que disponibilizou novas planilhas 

de cálculo e verificação da consistência dos preços de referência 

foi publicado 4 dias antes da realização da Sessão Pública 

Presencial de Apresentação de Proposta Financeira; e

ii) foi realizado o ju lgam ento  da impugnação do edital cujo m érito 

era a incidência do ICMS na véspera da mesma sessão.
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E tam bém , por não te r sido esclarecida a 

questão da incidência do ICMS levantada por diversos participantes para 

que fosse elaborada a proposta de preços.

Passa agora, a Recorrente, a dem onstrar 

detalhadamente, no m érito, a procedência do presente recurso, senão 

vejamos:

I I  -  DO D IR E IT O .

I I . 1 DA OBRIGATORIEDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL  

CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DO COMUNICADO RELEVANTE 

NR. 0 8 , OS E RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

P R E JU D IC IA IS  À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS- ART. 21, 

PARÁGRAFO 2 o, 3 o e 4 o DA LEI 8 .6 6 6 /9 3 .

O Leilão em questão teve seu Edital 

publicado em 17/11 /2016  e republicado em 16/02/2017.

A SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL para 

entrega das propostas foi realizada no dia 19 de m aio, ÀS 9 :0 0 . em 

Brasília/DF, na sede da ANEEL, conforme modificação introduzida no 

edital por meio do Comunicado Relevante no. 07.

Sessão Pública Presencial da Segunda Etapa do Leilão 02/2016
Sistemas Isolados da Eletrobras Distribuição Amazonas

Data 19 de maio de 2017
Horário (local) 9:00 horas
Cidade/Estado Brasiíla/DF
Local Sede da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Endereço SGAN -  Quadra 603 -  Módulos 1 e J

Registre-se, que, em seqüência, a 

Comissão Especial de Licitação tornou público, em 15 de maio de 2017 . o 

Comunicado Relevante n ° 08, que estabelecia o novo cronograma do
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Leilão para os Lotes A /I e B /I a B/V da Eletrobras D istribuição Amazonas, 

em função da alteração da data da Sessão Pública Presencial da Segunda 

Etapa do Leilão 02/2016, para o dia 19 /05 /2017  e disponibilizou novas 

planilhas de cálculo e verificação da consistência dos precos de 

referência.

Veja trecho retirado do Comunicado

Relevante veiculado:

2) Estão disponíveis no site do Leiião novas Planilhas de 
Cálculo e Verificação da Consistência dos Preços de 
Referência ofertados para os Lotes A / I  e B / I  a B /V  
(ANEXOS IX ), contemplando Planilha auxiliar de 
cálculo e alterações na forma de inserção de dados, 
para os Proponentes que forem apresentar lances 
em Projetos Alternativos aos de Referência, a partir 
de centrais geradoras com custo variável unitário 
igual a zero (fontes hidráulica, solar fotovoltaica, 
termelétrica a biomassa ou biodigestores etc.), para 
os quais até a conclusão de sua implantação seja 
necessária a utilização de fonte termelétrica a 
diesel. Proponentes que forem ofertar lances em 
Projeto de Referência também poderão utilizar 
essas Planilhas, desconsiderando os dados 
referentes a Projetos Alternativos.

3) Os lances ofertados deverão obedecer, por Lote e por 
usina, o núm ero de casas decimais abaixodiscrim inadas:
(i) Parcelas declaradas de "RAF", "CVUO&M" e "x " : 2 
(duas) casas decimais; e ,( ii) Parcelas declaradas de "im ", 
"P log" e "Pbio"\ 4 (quatro) casas decimais.

4) No caso de Projetos A lternativos aos de Referência que 
considerem diferentes fontes energéticase tecnologias de 
geração em períodos d istin tos, adm ite-se a possibilidade 
de ajuste no seucronograma sem prejuízo à habilitação 
técnica, desde que atendidos os m ontantes de energia 
epotência e os prazos previstos no Edital, conforme 
esclarecimentos prestados pela Empresa dePesquisa 
Energética, m ediante o Ofício n° 0269/EPE/2017 (Anexo 2 
deste Comunicado).

5) Na hipótese do item an te rio r e caso o t itu la r  do Projeto 
venha a se sagrar vencedor de lote docertam e, o(s) 
eventua l(is) a juste(s) de cronograma deverá(ão) ser 
re tra tado(s) na outorga deautorização e no contra to  de 
comercialização correspondentes.
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Note-se que este Comunicado Relevante 

introduziu m odificações re levan tes  no ed ita l, n o tad am en te  com  

relação à fó rm ula  da com posição do preço de referência .

Além da divulgação deste Comunicado 

Relevante, foi designada a pauta de ju lgam ento  da impugnação ao edital 

apresentada pelo Consórcio Oliveira ETAM para o dia 18 /05 /2019, 1 dia 

antes da realização da sessão!

O cerne da impugnação apresentada 

influenciava d ire tam ente na composição do preço tam bém , uma vez que 

versava sob a incidência ou não do ICMS no estado do Amazonas:

PROCESSO N° 48500.003437/2015-85: LEILÃO N* Q2/2016-ANEEL -  2a ETAPA
AQUISIÇÃO OE EMERGIA ELÉTRICA £ POTÊNCIA ASSOCIAOA OE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS. PARA 

ATENDIMENTO A MERCADOS Oc CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Relatório da Comissão Especial de Licitação -  CEL referente è análise do pedido de impugnação ao Edilai do 
Leilão r,° 02/201S-ANEEL - 29 Etapa formulado pelo Consórcio Oliveira - ETAM, integrado pelas empresas Oliveira 
Energia Geração e Serviços Ltda. e Construtora ETAM Lida., por supostos vicios na peça editalicia reíerentes aos 
seguintes pontos: (i) lacuna deixada pelo Edital, no que se refere à incidência e cobrança do íCMS no Estado do 
Amazonas, e insuficiência dos esclarecimentos prestados pela ANEEL para que os licitantes pudessem oferece;, 
em igualdade de condições, o seu preço final para o suprimento de energia elétnca; fii) ausência de dados sobre 
o ICMS aplicável ao Preço de Reíerénoa, tendo em vista a leçislaçào tributária no Estado do Amazonas referente 
à geração de energia elèlrica; (iü) ausência de formulação algébrica cuanlo ao instituto ca substituição tributara 
do ICMS no Estado do Amazonas; e, (ív) necessidade de aftersção da redação da Cláusula U3 do CCESI. em 
função da Eletrobras Distribuição Amazonas não possuir Contrato de Concessão em vigor.

I-OBJETIVO

1. O presente Relatório visa apresentar anâfise e parecer da Comissão Espcdai de Licitação -  CEL 
referente à impugnação ao Edital do Leilão nc 02/20 »6-ANEEL-2i' Etapa formulada pelo Consórcio Oliveira - ETAM, 
com pedido de ‘‘impíemonfação dos devidos ajustes no Edital, redesignando a Sessão do Leilão para outra data a 
ser oportunamente publicada e, assim, assegurando a ampla competitividade e tratamento isonòmico entre iodos 
os participantes e observando às exigências legais, neutralizando-se o questão do /CMS no preço e corrigindo 
redação do CCES! para adeqt/é-io á realidade regulatòria da empresa Contratantê

2. Adicionalmente, partindo da premissa de que o Convênio CONFAZ ICMS 8G/06 asseguraria
isenção do ICMS nas operações de venda de energia elétrica do PIE para a Elelrobras Distribuição Amazonas, a 
Impugnante sugere cue o Edital seja ajustado para prever que. após a licitação, caso haja a incidência e cobrança 
de ICMS pelo Estado do Amazonas, seja assegurado ao contratado a revisão do preço, com inclusão e repasse 
do custo tributário no preço de fornecimento do combustível.
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IV -  DA DECISÃO DA COMISSÃO

49. Do exposto, a Comissão Especial de Licitação -  CEL decide, nos lermos do Despacho anexo a
este Relatório; (i) conhecer, per tempestiva, da impugnação ao Edüaí do Leilão n« 02/2016-AN£EL*2? Elapa 
formulada polo Consórcio Oliveira * ETAM, Integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda. e 
Construtora ETAM Ltda,, e, no mérito, negar-lhe provimento,; e (ii) encaminhar o processo para julgamento final 
da impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos termos do § 36 do art. 41 da Lei n-- 8.665/1 S93.

Srasília-DF. 15 de maio de 2017.

ANDRÉ L^ffBW TIN O  DA SILVA - 'ANDREÀ L _7 ,
Vjce*Presiden1e da Comissão Especia! de Membro da Comissão Especial de Licitação 

Licitação

OKSIVVÍJHOS 1)0 D IH K V O R -C K K A I. 
hni 16 <lc maio de 2017

N : 1.320 - O ntRl-rrOK-C.irRAt. d a  a c iiLv c ia  n a c io n a l  de
IíNEROIA M .ir iU lC A  - ANEEL. r»  uv» de suas stribu iffcv ie- 
eimcntaís, leodo cm vista ddibcraçào da Diretoria c o que consta do 
hrceesso n* 485M.004642/20l5-r>S. dccidc: (i) aprm-ar d  utilização 
do xulor dc consumo especifico <Jc 0,204 l/kVVh o.tni estinutíva do 
volume dc combustível consumido nos períodos dc março a julho e 
òc outubro a dezembro dc 2013; í i í )  aprovar a ifiilizaçào dos valores 
dc consumo especifico iclactonõdt» no Anexo 1 para csíimalivn do 
volume dc combustível consumido nas usinas; nos meses de |anci;o, 
outubro c dczcmlwo dc .2014 e jancim, fevereiro c março dc 2015: e 
f i i i )  determinar que ns áreas de fiscalizacAo da ANEEL considerem 
no âmbito do processo de fiscalização n* 4$5O0.Q(W'>?2/20l6-34 os 
valores dc que iratam os itens ( i)  e ( ii)  deste Despacho.

vimento; c ( i i)  reduzir a jjcnalitlade de multa para K5' 2.554.702.64 
(dois milbAcs, qutnltentos e etnquema e quatro m il. seteeeníos c dois 
reais e sessenta c quatro centavo»), va lor esse que deverá ser re
colhido em conformidade com a Icçtslaçfki vigente.

Em. l.U de maio.dc 2017

N* 1.382 - O D IK fflO R -C E R A I. DA AGÊNCIA NACIO N AL DE 
ENERGIA lü-lH -R ICA - ANEEL, no uso dc suas atribuições re
gimentais. tendo cm vista a deliberação da Diretoria, e o  que consta 
do IVocésso n“  48500.003437/2U15-X5, decide conhecer do pedido de 
impucnaçào ao Edital do l^ ilá o  n" Ó2/2UI6-ANEEI. -  2* Etapa for- 
mulaoo pelo Consórcio Ohvcitn - ir iÀ M , integrado pelas empresas 
O liveitn Energia Geração c Serviços Lida. c Construtora ETAM L i
da., para, fw  mértto, negar-lhe iirnvimenio.

rGmlu ixiNi/.irrí-rrufião

os.W aíniL-üjirJtm !. Doatmcnío assinado dicitalmentc conforme M l’ n* 2.200-2 dc 24/0S/2O01, que institui a 
Infraestmtuta de Chaves Públicas Brasileira - iCP-Brasil.

Veja que a impugnação se tra ta  de não 

certeza em relação ao ICMS devido na operação! Isso altera 

sign ificativam ente a composição do preço de referência!

No tocante a esta peculiaridade, a Lei

8 .666/93  assim dispõe:

A rt. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tom adas de preços, dos concursos e 
dos leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão  ser publicados com  
antecedência , no m ínim o, por uma vez:

§ 2fi O prazo mínimo até o recebim ento das propostas ou 
da realização do evento  se rá :

I  - qu aren ta  e cinco dias para

a) concurso;
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b) concorrência, quando o contra to  a ser celebrado 
contem plar o regime de em preitada integral ou quando a 
licitação fo r do tipo "m elhor técnica" ou "técnica e preço";

I I  - trinta dias para:

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" 
do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo 
"m elhor técnica" ou "técnica e preço";

I I I  - quinze dias para a tom ada de orecos. nos casos 
não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou 
leilão;

§ 3 fi Os prazos estabelecidos no parágrafo ante rio r serão 
contados a pa rtir da últim a publicação do edital resumido 
ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva 
disponibilidade do edital ou do convite e respectivos 
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

§ 4 o - Qualquer modificação no edita lexige divulgação 
pela mesma form a que se deu o texto  orig inal, reabrindo- 
se o prazo in icia lm ente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelm ente, a alteração não a fe ta r a formulação 
das propostas."

Da leitura destes dispositivos, resta 

crista lino que as modificações ao Edital, neste caso, para que seguissem 

fie lm ente a lei, deveriam te r sido publicadas com 15 dias de 

antecedência.

O que não foi respeitado, uma vez que o 

Comunicado Relevante 08 foi publicado somente com 4 dias de 

antecedência a realização da sessão e o resultado da impugnação 

publicado no dia anterio r à realização desta!

A formulação do m elhor preço a ser 

ofertado pela concorrente é fa to r im portantíssim o na condução 

responsável em concorrências em geral, eis que uma má form ulação de 

preço pode ser fatal para o resultado final da contratação a médio e 

longo prazo.
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Deveras, tan to  a eventualidade da 

Adm inistração acabar pagando mais do que deveria ou poderia, quanto a 

situação de a empresa acabar assumindo um contrato por um valor que 

efetivam ente não conseguirá honrar, são IGUALMENTE DESASTROSAS À 

SOCIEDADE, E NÃO É POR MOTIVO OUTRO QUE O ART. 21 PARÁGRAFO 

20. ESTABELECE PRAZO MÍNIMO A SER OBSERVADO ENTRE A 

PUBLICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS E A EFETIVA REALIZAÇÃO DO 

CERTAME.

O POTENCIAL PREJUÍZO E O RISCO DE 

DANO EM SITUAÇÃO EM QUE SE RETIRA OU SE PREJUDICA A 

POSSIBILIDADE DA LICITANTE COMPOR DE FORMA ACURADA E 

RESPONSÁVEL O SEU MELHOR PREÇO SÃO DUPLOS NESTE CASO, EIS 

QUE TANTO PODER PÚBLICO QUANTO PARTICULAR PODERÃO RESTAR 

PREJUDICADOS POR CONTA DE UMA MÁ CONTRATAÇÃO.

Veja que tra tam  de modificações que têm  

conseqüências diretas e efetivas na form ulação das propostas e só por 

isso a observância às determinações dos parágrafos 2o e 4o do art. 21 da 

Lei 8 .666 /93  não poderia restar m itigada e a recomposição de prazos 

para inscrição, aporte de garantia e efetivo leilão deveriam  te r sido 

adiados dentro do regramento dos parágrafos 2o e 3o do mesmo 

dispositivo.

É absolutamente ilegal e inconstitucional a 

condução deste certame da forma como o estão fazendo. Afinal, como é 

plausível a mudança de regras de cálculo e composição de preços na 

exata véspera da sessão de apresentação de propostas?

Em outras palavras, não houve tempo 

hábil para devida e responsável formulação de proposta a ser 

apresentada e isso também m itiga a observância dos mandamentos 

insculpidos no art. 21 da Lei 8 .666/93, pelo que e para tanto  deve ser 

im ediatam ente cancelada a sessão realizada no dia 1 9 / 0 5 / 2 0 1 7 !
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Se o dispositivo citado fo r interpretado 

litera lm ente, procedim ento este que a boa técnica in terpre ta tiva  não 

recomenda, pode-se concluir, equivocadamente, que alterações levadas a 

efeito nas condições de habilitação, por exemplo, não reclam ariam  a 

devolução do prazo de publicidade do certame, em virtude de a lei te r 

empregado a expressão "a a lteração  não a fe ta r  a fo rm ulação das 

propostas".

Tal conclusão é equivocada e mesmo se 

alterações significativas forem promovidas nas condições de habilitação, 

o prazo de publicidade deve ser devolvido, possibilitando assim que 

eventuais licitantes que já  estejam  elaborando e preparando os 

documentos necessários se adaptem às novas regras, e tam bém  que 

outros particulares até então sem interesse ou condições de habilitação, 

com as alterações, eventualm ente, passem a te r.

Neste sentido, o magistério do Prof. Celso 

Antônio Bandeira de Mello1, que, ao en frentar questões desta natureza, 

nos ensina :

"Sem embargo, o princípio da igualdade, expressamente 
assumido pela lei no art. 3o - e que tem  estribo 
constitucional d ireto, como dantes se viu - exige que o 
reinicio do prazo ocorra tam bém  nos casos em que a 
alteração in terfira  com requisitos de habilitação para 
d isputa r o certam e."

Conclui-se, de forma ob je tiva , que, se o 

aviso de licitação já foi publicado e o prazo para publicidade do certame 

encontra-se em curso, qualquer modificação substancial que se faça no 

instrum ento convocatório e que afete não apenas a form ulação das 

propostas, mas tam bém  as condições para habilitação, deverá ser 

comunicada aos eventuais interessados que já tenham  retirado o ato 

convocatório, bem como novo aviso de licitação deverá ser publicado, 

obedecida a forma e intensidade do art. 21 da Lei de Licitações,
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reiniciando-se, conforme determ ina o § 4o do mesmo artigo, a contagem 

do prazo legal para a publicidade do certame.

Conforme largam ente exposto acima, 

alterações substanciais levadas a efeito em editais de licitação, sem a 

necessária devolução do prazo de publicidade, têm  sido repelidas não 

apenas pelos Tribunais de Contas, mas tam bém  pelo próprio Poder 

Judiciário.

Assim, os atos e decisões do 

procedim ento, além de jungidos à lei, estarão vinculados ao instrum ento 

convocatório. Qualquer alteração que porventura venha sofrer o 

instrum ento convocatório obriga sua republicação, sob pena de 

desrespeito e patente ilegalidade frente aos dos princípios da isonomia e 

da publicidade dos atos, e de to rna r o processo nulo.

Frisa-se que o princípio da publicidade 

impõe a obrigatoriedade de publicação dos principais atos e instrum entos 

do procedim ento, inclusive a motivação das decisões, possibilitando o 

conhecimento dos interessados e de todos os cidadãos. Cuide-se de 

oferecer transparência ao procedimento lic ita tório , no qual é vedado o 

sigilo, exceto quanto ao conteúdo das propostas, por m otivos óbvios.

Observe-se que no caso em tela, a 

publicação do Comunicado Relevante se deu APENAS 4 (quatro) dias 

antes da realização da sessão, e o ju lgam ento  da impugnação somente 

com 1 (um ) dia de antecedência, o que claram ente não respeitou o prazo 

mínimo de 15 d ia s !!!

Portanto, patente a ocorrência de 

irregularidade e a necessidade de cancelamento da Sessão realizada, 

anulando assim a habilitação da empresa vencedora.
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I I . l . l  -  DO ENTENDIM ENTO DA JURISPRUDÊNCIA . DA 

EXISTÊN CIA  DE DECISÃO DO TRF I a REGIÃO CANCELANDO A 

SESSÃO DO D IA  1 9 /0 5 /2 0 1 7 .

Nesse sentido, colaciona-se larga e farta 

jurisprudência tan to  de tribunais adm in istra tivos, como do próprio Poder 

Judiciário. Seguem.

O Egrégio Tribunal de Contas da União tem  

reiteradam ente decidido pela republicação do edital em casos de 

modificações das cláusulas e condições nele insculpidas:

REPRESENTAÇÃO. LIC ITAÇÃ O. AUSÊNCIA DE 
ORÇAMENTO ESTIM ADO NO EDITAL. IN F R IN G Ê N C IA  
À LEI N. 8 .6 6 6 /1 9 9 3 .  M ODIFICAÇÕES E D ITA LÍC IA S  
QUE IM P LIC A M  ALTERAÇÃO NA FORMULAÇÃO DAS 
PROPOSTAS. REPUBLICAÇÃO. REABERTURA DE 
PRAZO. DETERMINAÇÕES.
1. De acordo com o disposto no art. 40, § 2°, incisos I e I I  
da Lei n. 8 .666/1993, é necessário que o edital de 
licitação contenha o orçam ento estimado da contratação.
2. A m odificação no ed ita l oue im plica a lte ração  na 
fo rm ulação  das propostas exige  d ivu ioacão pela 
m esm a fo rm a oue se deu o te x to  o rio ina l, reab rin d o - 
se o prazo in ic ia lm ente  estabelecido. 
(AC-1535-34/06-P . Relator: A ud ito r Marcos Bem querer 
Costa. Data da Sessão: 23 /8 /2006).

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. ELETRONORTE. AMPLIAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA. INDÍCIOS 
DE DIRECIONAMENTO DO CERTAME PARA FAVORECER A 
ATUAL FORNECEDORA. CONCESSÃO DE MEDIDA 
CAUTELAR. REALIZAÇÃO DE OITIVAS. AUSÊNCIA DE 
DEFINIÇÕES OBJETIVAS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA 
DAS INTERESSADAS. RESTRIÇÃO TECNICAMENTE 
INJUSTIFICADA DAS CERTIDÕES A SERVIÇOS 
PRESTADOS A EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO. 
EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE CERTIFICADOS E DE 
VISTORIA OBRIGATÓRIA NOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE EXIG ÊN C IA  RELEVANTE 
SEM REPUBLICAÇÃO DO EDITAL. ESTABELECIMENTO  
DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME EM FACE 
DO ACUMULO DE IRREGULARIDADES EM SUA 
CONDUÇÃO. DETERMINAÇÃO A ENTIDADE PARA 
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À 
CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
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NEGATIVA DO PEDIDO DE INGRESSO DA 
REPRESENTANTE COMO PARTE.
(ACÓRDÃO N° 546/2016. Relator: M inistro José Múcio 
Monteiro. Data da Sessão: 9 /3 /2016 ).

Enunciado:

5. Após a análise dos esclarecimentos e da 
documentação anexados aos autos, a unidade técnica 
propõe que a representação seja considerada procedente, 
uma vez que se m ostraram  descabidas as alegações do 
MinC no sentido de que as modificações teriam  se 
constituído em simples esclarecimentos, sem ônus para os 
concorrentes, tendo por ob je tivo  s im plificar o exercício 
exigido no edital.

9. Ocorre oue, no p resente  caso concreto, fo ram  
verificad as  a lterações re levan tes  nos critérios  oara  
a análise  e ju lg am en to  das propostas técnicas
(quan tita tivo  de quesitos e va lor da pontuação máxima 
to ta l), bem como no cronograma para o início da execução 
do contrato, que deixou de ser a partir de 15 dias após a 
assinatura e passou a considerar os meses de jane iro  a 
ju lho  do ano de 2014, incluindo a Copa do Mundo de 
futebol.

10. Bem se vê que, de fato, ta is alterações 
com prom eteram  substancialm ente o planejam ento das 
empresas interessadas no certam e, uma vez que os novos 
critérios, em especial quanto ao início para o cum prim ento 
do contra to , podem in fluenciar na tom ada de decisão de 
licitantes antes alijados da concorrência.

11. D em ais disso, constata-se  oue a oublicacão das 
a lterações no Anexo X  do ed ita l não ocorreu da 
m esm a form a oue o aviso de lic itacão . o qual foi 
publicado no Diário Oficial da União do dia 21 /6 /2013, ao 
passo que as alterações foram  divulgadas apenas no 
portal do M inistério da Cultura, no dia 24 /6 /2013, além de 
terem  sido informadas, ainda, por meio de mensagens 
eletrônicas destinadas às empresas que assinaram o 
Termo de Retirada de Edital.

12. O bserva-se. pois, oue a republicação do ed ita l 
após as a lterações havidas nos critérios  de apuração  
da proposta técn ica, com a reab ertu ra  dos prazos, 
poderá am p lia r o núm ero de p artic ip an tes  no 
certam e, lem brando oue o MinC contrariou  o 
disposto no a rt. 21 . S 4 ° , da Lei n ° 8 .6 6 6 . de 1 99 3 . 
razão pela oual se m ostra adequada a determ inação  
ao órgão para d ar cu m prim ento  ao disposto na 
re ferid a  norm a.
(ACORDÃO No 2561/2013 -  TCU -  Plenário. Relator: 
M in istro -Substitu to  André Luís de Carvalho. Data da 
Sessão: 18 /9 /2013).

Número: 48577.001202/2017-00



Abstenha-se de realizar qualquer modificação em edital de 
licitação, capaz de a fe ta r a form ulação das propostas, 
sem a te n ta r para a necessidade de reab ertu ra  de 
prazos disciplinada no a rt. 2 1 . S 4 ° . da Lei n° 
8 .6 6 6 /1 9 9 3 .
(Acórdão 6613/2009. Relator: WALTON ALENCAR
RODRIGUES. Data da sessão: 17 /11/2009)

Adote providências com a finalidade de sanar as 
exigências editalícias excessivas e publique novam ente  
o ed ita l da licitacão. com a reab ertu ra  dos prazos  
para o recebim ento  de propostas.
(Acórdão 1197/2009. Relator:VALMIR CAMPELO. Data da 
sessão:24 /03 /2009).

9 .2 .2 .1 . sem pre oue se fize r necessária a a lteração  
do ed ita l da lic itacão. dê e fe tiva  publicidade às 
m udanças realizadas e. guando houver im plicações  
na form ulação  das propostas dos partic ipan tes , 
prom ova a reab ertu ra  do prazo  de 8 dias úteis, 
previsto no art. 4o, inciso V, da Lei 10.520/2002 e no art. 
17, § 4°, do Decreto 5 .450/2005, conform e estabelecido 
no art. 20 desse mesmo Decreto e no art. 21, § 4 o, da Lei 
8 .666/1993;
(AC-3905-35 /08-2 . Relator: AUGUSTO SHERMANData da 
sessão:30 /09/2008)

O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais -  reconhecido pela qualidade técnica de seus julgados -  

re iteradam ente tam bém  tem  decidido:

A adm inistração tem liberdade para a lte ra r as condições 
inseridas no instrum ento convocatório, devendo, para 
tan to , renovar a publicação. Adm ite-se a desnecessidade 
da nova publicação quando a alteração fo r irre levante para 
form ulação das propostas, o que não é o caso. Como 
assevera Marçal Justen Filho, in Comentário à Lei de 
Licitações, 'não se pode invocar a comunicação a todos 
que 'com praram ' o edita l. É usual a prática da 
Adm inistração de considerar suficiente a ciência e a 
concordância dos suje itos que 'com praram ' o ato 
convocatório para superar óbice da alteração do ato 
convocatório. Esse enfoque é incorre to ' (p. 244, 12. ed. 
2008).
[D enúncia  n. 7 5 6 .5 5 1 . Rei. Conselheiro Eduardo  
Carone Costa. Sessão do dia 2 0 /1 1 /2 0 0 8 ]

[ . . . ]  não foi observado o prazo estabelecido pelo §2°, I, b, 
c/c o §4° do art. 21 da Lei n. 8666/93, entre a data de 
publicação de retificações feitas em itens do edital e a 
data de abertura dos envelopes contendo habilitação e
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propostas. O prazo definido nesses dispositivos deve ser 
observado nos casos em que as retificações feitas no 
edital possam afetar a formulação das propostas 
apresentadas pelos licitantes. [ . . . ]  o prazo inicialm ente 
estabelecido deveria te r sido reaberto, a menos que a 
alteração não tivesse afetado a form ulação das propostas. 
[ . . . ]  como esclarece Marçal Justen Filho: 'Em princípio, 
toda e qualquer alteração do edital afeta a form ulação das 
propostas. Excluídas questões to ta lm ente  irrelevantes, 
que nem precisam ser objeto  de disciplina no edita l, a 
quase tota lidade das regras ali previstas são consideradas 
para fins de elaboração de propostas' [ . . . ] .
[L ic itação n. 6 8 5 .1 4 4 . Rei. Conselheiro Antônio  
Carlos A ndrada. Sessão do dia 1 4 /1 0 /2 0 0 8 ]

Qualquer alteração que porventura venha sofrer o 
instrum ento convocatório exige sua republicação, sob 
pena de aquebrantam ento dos princípios da isonomia e da 
publicidade dos atos e de to rnar o processo nulo. [ . ,. ]  
Frisa-se que o princípio da publicidade impõe a 
obrigatoriedade de publicação dos principais atos e 
instrum entos do procedim ento, inclusive a motivação das 
decisões, possibilitando o conhecimento dos interessados 
e de todos os cidadãos. Cuida-se de oferecer 
transparência ao procedim ento lic ita tó rio , em que é 
vedado o sigilo, exceto quanto ao conteúdo das propostas. 
[R epresentação  n. 7 1 5 .7 1 9 . Rei. Conselheiro  
A ntônio  Carlos A ndrada. Sessão do dia 0 7 /0 8 /2 0 0 7 ]

Pregão para aquisição de equipam entos de in form ática: 1 
- Alteração no objeto  da licitação e necessidade de 
republicação do edital O re la tor informou ao Plenário 
haver adotado medida caute lar com vistas a que a 
Secretaria de Educação e Cultura do Município de João 
Pessoa/PB se abstivesse de u tiliza r recursos federais para 
pagamento de despesas relacionadas ao contra to  a ser
celebrado com a vencedora do Pregão Presencial SRP n.°
029/2009, destinado à aquisição de equipam entos de 
inform ática. No curso do certam e, em resposta a pedido 
de esclarecimento acerca da tecnologia das unidades de 
arm azenam ento (SMART IV) e da placa de rede (suporte a 
DASH 1.0 e 1.1), a entidade prom otora da licitação 
indicou que aceitaria propostas contendo equipamentos 
com unidades de disco com tecnologia SMART I I I  e/ou 
SMART IV, e que atendessem às exigências dos padrões 
ASF 2.0 e DASH 1.0 e/ou 1,1. Para a representante, a não 
republicação do instrum ento  convocatório nessa situação, 
com a conseqüente reabertura de prazo para 
apresentação de novas propostas, representaria violação 
ao art. 21, § 4o, da Lei n° 8 .666/93 . Isso porque a
alteração nas características técnicas do objeto  do
certam e afetava a form ulação das propostas, na medida 
em que aum entava a quantidade de tipos de 
equipam entos aptos a serem aceitos pela administração. 
D iante dos indícios de grave violação à norma legal, bem
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assim o fa to  de eventual celebração de contra to , oriundo 
do certam e lic ita tó rio  questionado, não necessariamente 
conduzir à proposta que fosse técnica e economicamente 
mais vantajosa ao interesse público, concluiu o re lator, em 
cognição sumária e não exauriente, pelo provim ento 
cautelar. O Plenário referendou a decisão.
Decisão m onocrática no TC- 0 0 1 .1 8 7 /2 0 1 0 -4 ,  rei. 
Min. W alton  A lencar Rodrigues, 0 3 .0 2 .2 0 1 0 .

3 -  No caso de supressão de exigências do edital que 
possam a lte rar a form ulação das propostas das licitantes 
interessadas deverá ocorrer a republicação do instrum ento 
convocatório Na mesma representação form ulada ao 
Tribunal em desfavor do pregão e letrônico, com registro 
de preços, n° 1 /2011, realizado pela Escola de Comando e 
Estado Maior do Exército - (ECEME), para eventual 
aquisição de m obiliário, outra irregularidade teria  sido a 
não republicação do edital em razão da supressão de 
exigências constantes do referido instrum ento 
convocatório (garantia  de qualidade ISO 9002 e certificado 
de registro de propriedade industria l) no dia an te rio r à 
abertura das propostas. Em resposta à oitiva promovida 
pelo TCU, o pregoeiro responsável pelo certam e informou 
entender que "as modificações que foram  feitas às 
impugnações aceitas não influenciavam  no conteúdo das 
propostas; ao contrário, suprim ia exigências, o que facilita 
a entrada de mais fornecedores". O art. 21, § 4o, da Lei 
n° 8 .666/1993, seria, então, claro ao dizer que, "se a 
modificação não influencia o conteúdo das propostas a 
serem apresentadas, os prazos iniciais poderão ser 
m antidos". Todavia, para o re la tor o que teria  ocorrido 
seria um erro de interpretação por parte do pregoeiro, já  
que o citado comando legal menciona «formulação de 
propostas" e não «conteúdo das propostas". Ainda 
consoante o re lator, "a supressão de exigências de 
habilitação, pode-se a firm ar, não afetaria o conteúdo das 
propostas já  form uladas ou na im inência de serem 
apresentadas, mas, como entende o pregoeiro, facilita ria  a 
entrada de mais fornecedores. Exatamente por isso, 
deveria o edital ser republicado, de form a a pe rm itir a 
«formulação de propostas" por empresas que não 
intencionavam  fazê-lo por serem afetadas por exigência 
constante do edital e que veio a ser suprim ida na véspera 
da apresentação, modificação a qual não foi dada a devida 
divulgação, em correto cum prim ento ao que dispõem o 
art. 21, § 4o, da Lei n° 8 .666/1993 e o art. 20 do Decreto 
n° 5 .450/2005". Por conseguinte, o re la tor concluiu que 
deveria te r sido providenciada a republicação do edital do 
certam e. Todavia, por entender que a anulação do 
certam e por ele sugerida seria a medida apropriada à 
situação, a qual, por todo o contexto, não se revelara 
grave a ponto de se perseguir a apenação dos 
responsáveis com m ulta , deixou de acolher a proposta da 
unidade instru tiva pela realização de audiência do 
pregoeiro incumbido da condução do certam e. O Plenário,

( #
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a pa rtir dos argum entos expendidos pelo re lator, 
m anifestou sua anuência.
Acórdão n .°  2 1 7 9 /2 0 1 1 -P le n á r io , T C -0 0 6 .7 9 5 /2 0 1 1 -  
5 -P len ário , rei. M in .-S ubst. W eder de O live ira , 
1 7 .0 8 .2 0 1 1 .

Alterações substanciais em itens que in tegram  lote de 
licitação que tem por ob je tivo  a conformação de ata de 
registro de preços dem andam a republicação do edita l e a 
reabertura do prazo para form ulação de propostas, em 
respeito ao disposto no art. 21, § 4 o, da Lei 8 ,666/1993 e 
no art. 20 do Decreto 5 .450/2005 Representação 
form ulada por empresa apontou supostas irregularidades 
no Pregão Eletrônico 25/2011, promovido pelo Comando 
da Brigada de In fantaria  Paraquedista (Brigada), que tem 
por objeto  o registro de preços, do tipo m enor preço por 
lote, visando a aquisição de m ateria l para serviço de 
aprovisionam ento. O objeto  do pregão compõe-se de 14 
lotes, que foram  conformados em razão de semelhanças 
entre seus itens. Ao todo, foram  especificados 185 itens. 
Ao exam inar os elementos trazidos aos autos, anotou o 
re la tor que "o  lote 12, objeto  da representação, era 
composto de 101 itens de utensílios domésticos, como 
açucareiros, baldes de gelo, bandejas, baixelas, bules, 
talheres, copos, xícaras, coadores de café, refratários, 
dentre outros". Esse lote teve valor estimado de R$
1.800.860,96, o que correspondeu a cerca de 15,70%  da 
estim ativa global da contratação. Ocorre que, ao apreciar 
impugnação de lic itante, em resposta encaminhada por 
meio eletrônico a ele, reconheceu que "a lguns itens que 
compõem o lote 12, são discrepantes do restante dos 
m ateria is". Em decorrência dessa ausência de 
características comuns, inform ou ao lic itante "que os itens 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 149, 150, 158 e 
174 seriam excluídos do certam e". A despeito disso, não 
foi efetuada publicação dessa impugnação, nem de sua 
resposta no campo próprio do sistema. Conforme 
registrado pela unidade técnica, os demais licitantes 
som ente foram  inform ados sobre o cancelamento dos 
citados itens após a abertura das propostas, mediante 
aviso no sistema Comprasnet, O re lator do fe ito , ao 
exam inar essa questão, ponderou: "Pela relevância da 
quantidade e do valor dos itens excluídos em relação ao 
to ta l do lote, o cancelamento dos itens do grupo 12 
constitu i alteração substancial no objeto da licitação". Tais 
alterações, portanto, demandavam a "republicação do 
edital e de reabertura do prazo para form ulação de 
propostas, se o órgão lic itante  pretendesse m anter o lote 
no certame, em conform idade com o disposto no art. 21, 
§ 4°, da Lei 8 .666/1993 e do art. 20 do Decreto 
5 .450 /2005", cujos teores foram  explicitados em seu 
despacho: "[Lei 8 .666 /1993 ] Art. 21. §4° Qualquer
modificação no edital exige divulgação peia mesma form a 
que se deu o texto  orig inal, reabrindo-se o prazo 
in icia lm ente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelm ente, a alteração não afe tar a formulação 
das propostas" e "[D ecre to  5 .450 /2005 ] A rt. 20. Qualquer
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modificação no editai exige divulgação pelo mesmo 
instrum ento  de publicação em que se deu o texto  orig inal, 
reabrindo-se o prazo in icia lm ente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelm ente, a alteração não a fe ta r a 
form ulação das propostas." O re lator, em face dessa 
ocorrência e tam bém  de provável sobrepreço em itens 
cotados no Pregão, determ inou ao Comando da Brigada de 
In fan ta ria  Paraquedista que: a) não autorize adesões às 
atas de registro de preços decorrentes do pregão 
eletrônico 25/2011, até posterior deliberação deste 
Tribunal; b) ao u tilizar-se dessa ata, afira os preços 
registrados e, quando esses forem  superiores aos que 
utilizou como preços de mercado, não os adquira. 
Promoveu, tam bém , oitiva questionando a fa lta  de 
republicação do edital apesar do cancelamento de vários 
itens do mencionado lote 12, O Plenário endossou a 
medida im plem entada pelo relator.
Com unicação ao P ienário , TC 0 3 6 .5 1 6 /2 0 1 1 -2 ,  rei. 
Min. W ed er de O live ira , 8 .2 .2 0 1 2 .

Licitação. Editai. M odificação exige m esm a  
divu lgação do orig inal. Q ualquer m odificação no 
ed ita l exige d ivulgação pela m esm a form a que se 
deu o te x to  orig inai, reabrindo-se  o prazo  
in ic ia lm en te  estabelecido , exceto quando, 
in q u estio n avelm en te , a a lteração  não a fe ta r  a 
fo rm ulação  das propostas.(TCE/RJ, Cons. Reynaldo 
Sant'Anna, RTCE/RJ, n. 27, ja n /9 5 , p. 290).

Por fim , tam bém  o Poder Judiciário não se 

distancia do entendim ento dos Tribunais adm in istra tivos:

Licitação. Nulidade. Ocorrência. Vícios verificados no 
procedim ento da concorrência pública. Declaração jud ic ia l 
da nulidade do certam e, independentem ente da falta de 
impugnação na fase adm in istra tiva . M odificação das 
condições estabelec idas no ed ita l, sem  nova 
publicação deste com  graves oreiu ízos oara os 
in teressados em  concorrer e para o próprio  poder 
público. V io lação aos princípios previstos no a rt. 37  
da Constitu ição Federal. (TJ/PR, Ap. Civ. n. 29.432-4, 
Des. Nasser de Melo, 14 /12 /94 ).

Cumpre a le rtar ainda que o mesmo 

certam e, foi ob je to de ação mandamental impetrada pela empresa 

POWERTECH Engenharia Serviços e Locações de Geradores de Energia, 

Máquinas e Equipamentos S.A jun to  a Seção Judiciária de Brasília.
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Aquela ação mandamental foi impetrada 

de maneira prévia a realização da Sessão Pública Presencial e visava, 

lim inarm ente, inaudita altera parte, a suspensão da Sessão Pública 

Presencial de apresentação de proposta fin an ce ira  pelos lic itan tes  

in teressados no Leilão n °  0 2 /2 0 1 6  -  ANEEL -  2 a Etapa, m arcada  

para o dia 1 9 /0 5 /2 0 1 7  a té  que a Agência Nacional de Energia  

Elétrica prom ova os devidos esclarecim entos acerca da 

incidência, ou não, do IC M S no cálculo do preço de re ferênc ia , 

an te  a recente  prorrogação de isenção tr ib u tá ria  do im posto; e a 

redesignação da Sessão Pública Presencial observando o prazo  

m ínim o de 15 (q u in ze ) dias, na fo rm a dos § 2 a, I I  e § 4 °  do a rt. 21  

da Lei F e d era l n .°  8 .6 6 6 /9 3 .

Em que pese o indeferim ento do pleito 

lim inar, foi apresentado o recurso cabível e reformada a decisão de I a 

instância reconhecendo a presença de ilegalidade no certam e, e 

d eterm in an d o  im ed ia tam en te  a sua suspensão e sua 

insubsistência!

ç f
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) • ■ ■ '*
1002252*95.2017.4,01.0000
ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE
Advogado do(a) AGRAVANTE: ?\ÍARINA DE ARAÚJO LOPES - DF43327

£SPECIAL DE ÜC!ATOÇA0 00  LE lU0

DECISÃO

Cuída-se tíe agravo de instrumento interposto contra decisào proferida pelo Juízo
da 4* Vara Federal da Seçâo Judiciária do Dstrito Federai, nos autos do mandado de
segurança impetrado por POWERTECH ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
GERADORES DE ENERGIA, MÃQU1NAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra ato praticado
pelo Sr. Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica -  ANEEL e pelo Presidente
da Comissão Especial de Licitação do Leilão ANEEL n° 02/2016, instaurado para fins de
Aquisição de Energia Elétrica e Potência Associada de Agente Vendedor nos Sistemas
Isolados, para atendimento a Mercados de Concessionária de Distribuição da Região 
Norte.

No referido mandamusí postu!ou-se, em sede de antecipação da tutela 
mandamental, a suspensão da Sessão Pública remarcada, por meie do Comunicado 
Relevante n° 03, de 15/05/2017, para o dia de hoje (19/05/2017). procedendo-se â 
redesignação de nova data para a realização da Sessão Pública Presencial da Segunda 
Etapa do Leilão n-> OZ^OIB pela ANEEL atendendo o prazo mínimo estabelecido nos §§ 
2o e 4o do art. 21 da Lei Federal n « 8.666/93. apôs a discussão e publicação de decisão 
pela Agencia acerca da incidência ou não do ICMS no cálculo do preço de referência a ser 
apresentado pelas licitantes.

A pretensão em referência tem por suporte a alegação levada a efeito pela 
impetrante, no sentido de que. encomrando-se habilitada nas etapas preliminares no 
aludido certame e diante das "recentes prorrogações de isenções tributárias que 
mltuenciam diretamente no cêlouto da proposta a ser apresentada na Sessão Pública 
apresentou pedido de esclarecimento è Comissão Especia! <ie Licitação da ANEEL 
indagando acerca da incidência ou não do ICMS nos cálculos do preço de mteréncia No 
entanto, os questionamentos apresentados não foram respondidos de forma satisfatória 
pro/udicando sobremaneira a formulação das propostas econômicas e. por conseguinte a 
própria compeUtMdade do leilão, o que a ordem publicista repudia e deplora Em 
seqüência, a Com,ssão Especial de Licitação tomou público, em 15 de maio de 2017. 
fnss-se, apenas 04 (quatro) dias antes da Sessão Pública Presenciai para entrega das 
propostas, marcada para o dia 19/05/2017, o Comunicado Relevante n° 03. que não só 
alterou o cronograma do Leilão e a data da Sessão Público, mas, também 
disponibilizou novas planilhas de cálculo e verificação da consistência do/prekos de 
referência, o que importo em flagrante violação ao disposto nos $ 2°, II c § a /d o  art) 21 da 
Lei Federal n.° 8.666/93. Como se não bastasse, a Diretoria da Agénjia N a cL a í de 
Energia Elétrica incluiu na pauta de discussão da 1‘  Reunião Pública éxtrao/diLria

Número: 48577.001202/2017-00



2017, ocorrida no dia 18/05/2017, ôs I5hs. ou seja, às vésporas da SessSo Pública 
Presencia! para entrega das propostas do Leitão n° 02/2016 -  ANEEL -  2a Etapa, a 
impugnação apresentada pelo Consórcio Oliveira -  ETAM pelos mesmos motivos que 
deram ensejo aos esclarecimentos roqueríúos peia Agravante", circunstâncias essas que 
inviabilizaria a apresentação da proposta a ser apresentada, á míngua de tempo hábil a 
sua reformulação, para adapiá-la ã decisão que vier a ser tomada pelas autoridades 
impetradas acerca da incidência, ou não, do ICMS nos cálculos do preço de referência,

Na decisão agravada, o juízo monocrático indeferiu o pedido em referência, nestes
termos:

Dada a complexidade da causa, a exiguidado do tempo e as 
características do ato administrativo , nâo vislumbro a possibilidade de 
deferimento de decisào com caráter liminar.

Em verdade , em mandado de segurança , a prova deve ser 
pré-constituída e subverter em casos de ato administrativo, as 
conseqüências da presunção de legitimidade e veracidade dos atos 
administrativos.

Tal presunção de legitimidade e veracidade traz como conseqüência 
segundo a professora Maria Sylvia , a inversão do ônus da prova a 
impossibilidade do judiciário. de ofício, anular o ato e, por fím, enquanto não 
declarado pelo judiciário como nulo, deve ser estritamente seguido.

Sondo assmi não havendo prova robusta pré-co/isWu//da de maneira 
a subverter as presunções extraídas da presunção de legitimidade e 
veracidade do ato administrativo, indefiro o pedido liminar.

21 f p
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Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da almejada 
antecipação da tutela, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juizo monocrático 
destacando que, diferentemente do que restou consignado na decisão agravada os 
elementos carreados para os autos de origem afiguram-se suficientes para a 
demonstração do direrto alegado, asseverando que, na espécie, a controvérsia se 
restringe à aferição da violação, ou não. dos prazos legalmente previstos para fins de 
designação da Sessão Pública Presenciai, apôs as alterações perpetradas pelo 
Comunicado Relevante n° 08, em que restaram alteradas planilhas de cálculo e verificação 
de consistência dos preços de referência, tornado público apenas 04 (quatro) dias antes 
da realização da referkJa sessão.

Nâo obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo 
presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC. a autorizar a concessão 
da almeiada antecipação da tutela recursal formulada na inicial, notadamente em face do 
seu caráter mlidamenle precautivo e, por isso. compatível com a tutela cautêtar cTd agravo

manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal. /  1 ( /  /
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Com efeito, da leitura dos elementos carreados para os presentes autos, verifica-se 
que, por intermédio do Comunicado Relevante n° 08, de 15 de maio corrente, o Sr. 
Presidente da Comissão Especial de Ucüaçao da ANEEL. além de estabelecer novo 
cronograma do leilão para os lotes ali especificados, tornou pública a disponibitizaçâo de 
novas "Planilhas de Cálculo e Verificação da Consistência dos Preços de Referência", 
ocasião em que íambém designou a "Sessão Pública Presencia! da Segunda Eíapa do 
Leilão 02/2016. para o dia 19/05/2017". deixando de observar, em princípio, a norma do § 
4o do art. 21 da Lei n0 8.666/S3, segundo a qual ‘-qualquer modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto origina!, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração nâo afetar a 
formulação das propostas".

Na hipótese em exame, além da alteração acima mencionada, há noticia nos autos 
de que as autoridades impetradas teriam: designado para o dia de ontem (18/5/2017) a 
apreciação de questionamentos levados a efeitos por empresas participantes do certame 
alusivas á incidência ou não do ICMS no cálculo do preço de referência, por força das 
modificações legislativas operadas, apôs a publicação do edital, circunstâncias essas que 
certamente, .mplicarSo na formulação das proposlas a serem apresentadas pelas 
concorrentes, impondo-se, assim, a observância da antecedência legalmente estabelecida 
no art. 21. §  2o, inciso II, da referida Lei n° .8.666/93.

■***

Com estas considerações, dofiro o pedido de antecipação da tutela recursal 
/oicutado na in icial, nos termos ali formulados, ordenando às auioridades impetradas:

V ) a suspensão da Sessão Pública Presencial de apresentação
%  pe/os lidtantes interessados no Loilão
n 02/2016 A N E E L -2 Eiapa, marcada para o próximo dia 19/05/2017 
(sexta-feira) até que a Agência Nacional de Energia Elétrica promova os 
devidos esclarecimentos acerco da incidência, ou nèo do ICMS no

BntB a “  ^  
(ir) a retlesignaç6o da SassSo Pública Presencial de 

S / i ? r f linm,celra Pehs licitamos interessados no 
t P 20’ 6 7  ANE£L ~ 2* £íaPa observado o prazo mínimo de 15

8&W 93 * * '  ^  * *  í2 °' "  6 ^  ^  21 ds Lei Federal 11 °

t i q ™ R1̂ iSa e,"Se‘ qUe' 'eCebÍd0 ° S presonies autos na data hoie
<1915/2017), determino a insubsistência da referida Sessão Pública, caso já realicada, por
ocasião da ciência, por parte das autoridades impetradas, acerca desta decisão

Comunique-se, via emaii, com urgência, â autoridade impetrada, para fins de

i n n n T r ^ '  CÍen" ffeand0'se' o juizo monocrático, na dim e^ào àficacíal do art
1008 do CPC vigente. 7 1
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!ntime-se a agravaria, nos termos e para as finalidades do art. 527, V, do CPC, 
abrÈndo-se vistas, após, á douta Procuradoria Regjân^i da República, na forma 
regimental. ^

Publique-se. ^
Srasília-DR. em 19 de maio de 2017. /

/
\ k 
\

Desembargador Federa) SOU,
Relator

DENTE

Em que pese te r sido proferida decisão 

favorável a im petrante pelo Tribunal Regional Federal, esta intim ada da 

decisão entendeu por desistir daquela ação mandamental nos term os do 

art. 485, §5° do CPC.

Assim, a decisão que reconheceu a 

existência de irregularidades e determ inou a insubsistência da sessão não 

restou cumprida.

Em razão do não cum prim ento daquela 

decisão, e da existência patente de irregularidades no certam e, é que se 

requer nesta demanda o cancelamento da sessão realizada bem como 

dos efeitos a ela inerentes.

I I . 2 DO NÃO ESCLARECIMENTO À RESPEITO DA IN C ID Ê N C IA  DO 

IC M S NO ESTADO DO AMAZONAS

Outra patente irregularidade presente 

neste certam e, é o fato de não te r sido claramente definido e explicado 

pela autarquia a questão à respeito da incidência do ICMS.

Este assunto, inclusive foi o m érito da 

impugnação apresentada pelo Consórcio Oliveira ETAM e citada no tópico 

anterior.
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Vejamos:

RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE 

ESCLARECIMENTOS A D IC IO N A IS  I I I  DO LEILÃO 

n° 02 /2016-A N E E L -  2a ETAPA

9) Questionamento Complementar 9:

[ . . . ]  Assim, [ . . . ] ,  consulta-se e solicitam -se os seguintes 

esclarecimentos com relação ao Edital:

1) Diante da prorrogação da isenção, recorde-se, vigente 

em dezembro de 2016 (data de referência considerada no 

Edital) apenas até 30 de abrii de 2017, tendo sido 

recentemente prorrogado somente até dezembro de 

2019, deve a proposta de preço considerar a 

situação tr ib u tá ria  de dezem bro  de 2 0 1 6 , que prevê  

isenção do IC M S aos consum idores do in te rio r e a 

conseqüente extensão da isenção por toda a cadeia:

a ) a té  30  de abril de 2 0 17 ,

b ) a té  dezem bro  de 2 0 1 9  (d a ta  de v igência  do novo  

C onvênio) ou

c) por todo o período co n tra tu a l, dado o período de 

re ferênc ia  considerado no item  3 .2 .5  do Edital na 

fo rm ação  do preço?

2) A proposta de preço deve considerar a vigência  

da isenção do ICM S, decorrente do Convênio n° 47 do 

CONFAZ, até  dezem bro de 2 0 1 9 , som ente , ou por 

todo o prazo  contratual?

3) Sendo considerada a isenção por todo o prazo 

contratual, e caso seja retomada a incidência e cobrança 

do ICMS pelo Estado do Amazonas (fa to  este imprevisível 

e incerto), na forma do artigo 65, alínea "d ", da Lei de 

Licitações e do Edital do Leilão, será assegurado ao 

contra tado  a revisão do preço, com inclusão e 

repasse do custo tr ib u tá rio  no preço do
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fo rnec im ento  do com bustível, esclarecendo, ainda, 

se essa revisão se daria  au to m aticam en te  ou 

m edian te  processo ad m in is tra tivo  próprio?

4) Diante da isenção prevista no Convênio local, a 

proposta de preço deve desconsiderar a incidência  

do IC M S , ou apenas "d ec larad o " e qualquer variação  

ou cobrança pelo Estado será acrescida  

au to m atica m e n te  ao preço do fornecim ento?

5) Considerando que, apesar da isenção prevista no 

Convênio 80 /06, o Estado do Amazonas, na prática, vem 

exigindo o ICMS das Concessionárias (não estendendo a 

isenção para toda a cadeia, como jurid icam ente  se 

im põe), deve ser o IC M S incluído na proposta de 

preço, sob pena de inab ilitação , desclassificação  

e /o u  de ser considerada a proposta inexequível?

6) No que se re fere  ao IC M S sobre o com bustível, 

considerando a impossibilidade, na prática, de 

aproveitam ento do crédito, como substitu to  tribu tá rio , 

deve este va lo r com por a proposta de preço ou 

poderá ser apenas declarado na proposta, não 

considerando-o como custo da geração e do 

fo rn ec im en to  da en erg ia , bem  com o na aquisição do 

com bustível?

7 ) D ian te  desta com plexa rea lidade  tr ib u tá r ia , das 

grandes d ivergências na in terp re tação  da legislação  

tr ib u tá ria  local e da ausência de resposta à Consulta  

T rib u tá ria  fo rm ulada ju n to  à SEFAZ, para se e v ita r  

apresentação de propostas a p a rtir  de prem issas e 

condições d iferen tes , não deve a ANEEL exclu ir 

in teg ra lm en te  do PREÇO DE REFERÊNCIA o IC M S da 

operação de fo rnec im ento  de energ ia  e lé trica , 

esclarecendo-se a respeito  da neu tra lid ade  do IC M S, 

para fins de apresentação da proposta de preço?

2 6  Q ?
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RESPOSTA: R eafirm a-se  que o Preço de Referência  

deverá  contem plar o custo to ta l de geração, o que  

inclui, além  de todos os im postos e tribu to s  

aplicáveis, o custo to ta l de in vestim ento , custos 

fixos  de operação e m anutenção, custos variáve is  

de operação e m anutenção, rem uneração do 

investidor e custos de aquisição de com bustíveis

Observe-se que o questionam ento atinge 

d iretam ente a form ulação da proposta de preço, uma vez que a 

incidência do ICMS altera significativam ente o valor do contrato.

A resposta da comissão não satisfaz a 

dúvida na medida em que se lim ita a dizer que deverão ser incluídos 

todos os impostos e tribu tos aplicáveis, mas não soluciona a neutralidade 

do ICMS, assim, simplesmente não foi dado de forma CLARA E PRECISA o 

esclarecimento solicitado.

Aiém da submissão da autarquia à Lei de 

Licitações (Lei n° 8 .666 /93 ), devem ser tam bém  observados os princípios 

constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal da lega lidade, da 

im pessoalidade, da m oralidade, da publicidade, da ig ualdade, bem  

com o da vinculação ao instrum ento convocatório, da econom icidade, 

do ju lgam ento  ob jetivo e dos que lhes são correlatos, conforme observa- 

se:

A rt. 37 . A adm inistração pública direta, ind ireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do D istrito  Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, tam bém , ao seguinte:
(■■O
X X I - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
m ediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos term os 
da lei, o qual somente perm itirá  as exigências de
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qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cum prim ento das obrigações.

Maurice Hauriou define a moralidade 

adm in istra tiva como "o conjunto de regras de condutas tiradas da 

disciplina in te rio r da Adm inistração", isto implica em saber d is tingu ir não 

só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o jus to  e o in justo, o conveniente e o 

inconveniente, mas tam bém  entre o honesto e o desonesto2

A propósito, é o que demonstra o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no que tange à moralidade 

dos atos da administração pública, desrespeitado no presente 

procedim ento:

A atividade estatal, qualquer que seja o domínio 
institucional de sua incidência, está necessariamente 
subordinada à observância de parâm etros ético-juríd icos 
que se refle tem  na consagração constitucional do 
princípio da m oralidade adm in istra tiva . Esse postulado 
fundam ental, que rege a atuação do Poder Público, 
confere substância e dá expressão a um a pauta  de 
valores éticos sobre os quais se funda a ordem  
positiva do Estado. O princípio constitucional da 
moralidade adm in istra tiva , ao im por lim itações ao 
exercício do poder estatal, leg itim a o controle jurisd ic ional 
de todos os atos do Poder Público que transgridam  os 
valores éticos que devem pautar o com portam ento dos 
agentes e órgãos governam entais." (ADI 2,661-MC, Rei. 
Min. Celso de Mello, DJ 23 /08 /02 )

Por óbvio, que ao não esclarecer de forma 

satisfativa questão d iretam ente vinculada a formulação dos preços 

afronta a moralidade, uma vez que deixa a participante sem o devido 

respaldo, o que pode v ir a gerar prejuízo.

2 P1ETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12a edição. São Paulo: Atlas, 2000.
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Em que pese a afirmação da ANEEL sobre 

a incidência de ICMS sobre o to ta l de energia faturada, a fórmula

param étrica que estabelece o preço de referência para o leilão não

contém nenhum fa to r especifico para re fle tir o va lor a ser pago de ICMS.

Esse ponto se torna ainda mais 

im portante quando levamos em consideração a parcela do custo de 

geração associada ao diesel. Vejamos:

O diesel comprado no estado do

Amazonas tem  alíquota de 18% de ICMS, que pode ser usado como

crédito pelo p rodutor independente.

Porém, em função do diferencial de 

alíquota entre o diesel (18% ) e a energia elétrica (25% ), existe ainda 

uma diferença que necessita ser recolhida pelo produtor independente de 

energia. Além do acréscimo do PIS/COFINS.

Uma vez que a alíquota do ICMS e da 

PIS/COFINS deve incid ir sobre a receita to ta l tem os que a diferença 

efetiva entre o valor já  pago no diesel e a ser pago é de 9.1% !

Pelo exposto, por não estabelecer nenhum 

fa to r na fórm ula paramétrica para re fle tir a diferença de impostos para o 

custo de geração associado ao combustível, e por esse fa to r percentual 

necessitar ser aplicado ao valor to ta l do custo associado ao diesel restou 

à recorrente apenas a opção de infla r o seu consumo específico em 9.1% .

Da análise do valor declarado como

consumo especifico pela maioria das participantes vemos que os valores 

já  seriam desafiadores sem o acréscimo do diferencial de impostos, 

quando levamos em consideração o increm ento dos impostos os 

consumos específicos declarados não são tecnologicam ente factíveis.
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Ainda, fazendo uma outra análise, no caso 

dos proponentes terem  considerado esse diferencial em outras parcelas, 

vemos que o risco seria enorme em função da im previsibilidade do 

com portam ento do preço do diesel e ainda os valores de Plog declarados 

não são suficientem ente altos para compensar o valor adicional de ICMS, 

principalm ente quando levamos em consideração o custo financeiro 

associado ao capital de giro para essa operação (médio de 55 dias).

Pelo exposto, resta evidente que a 

resposta dúbia dada pela autarquia prejudicou fronta lm ente a formulação 

do preço!

ALÉM DE NÃO TER SIDO FEITO A 

CONTENDO, OS ESCLARECIMENTOS SÃO ESTRITAMENTE LIGADOS Á 

FORMAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E ABSOLUTAMENTE PREJUDICIAIS 

Á COMPOSIÇÃO DE PREÇO.

Cumpre ressaltar, que a afirmação da 

autarquia somente se prestou a confundir os participantes do certame, 

de forma que inclusive fundam entou a impugnação apresentada e 

ju lgada na véspera da realização da sessão.

Ante a patente irregularidade que 

im possibilitou a elaboração de proposta de preço certa e precisa é que se 

requer o cancelamento da sessão realizada com a reabertura do prazo 

para apresentação de propostas pelas participantes.
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I I I  - DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto, com base nos fatos narrados e a aplicação da 

legislação constitucional e ordinária ao caso concreto, REQUER digne-se 

Vossa Senhoria CANCELE A SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL DE 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINA N CEIRA  DO

L E IL Ã O N .°0 2 /2 0 1 6  ANEEL -  2 a ETAPA

Em não sendo este o entendim ento, REQUER-SE o envio dos autos à 

superior instancia, para ju lgam ento, nos term os da legislação, tendo em 

vista que as razoes do presente recurso estão em consonância com a 

doutrina e jurisprudência do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da 

União.

Termos em-cjue pede defêRmento.

Jaguafiúna, 29 de jur^Ko jde/2017.

a g Ç r b ^ e ííe r g ia Vlo S í ç ã o  DE GERADORES LTDA
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