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NOTA TÉCNICA Nº 23/2020-CEL/ANEEL 
 
 

Em 16 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Processo: 48500.001756/2019-80. 
 
Assunto: Análise do Recurso Administrativo interposto por 
São Roque Energética S.A. em face do Despacho nº 
1.530/2020-CEL/ANEEL, de 2020, que negou pedido para 
prorrogar em mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de aporte, 
adequação ou substituição da Garantia de Fiel Cumprimento 
referente à UHE São Roque. 

 
 
 
 

I. DO OBJETIVO 

1. Esta Nota Técnica tem por objetivo analisar o Recurso Administrativo interposto por 
São Roque Energética S.A. em face da decisão tomada pela Comissão Especial de Licitação – CEL por 
meio do Despacho nº 1.530, de 29 de maio de 20201, que negou pedido para prorrogar em mais 
120 (cento e vinte) dias o prazo (já prorrogado) para aporte, adequação ou substituição da Garantia 
de Fiel Cumprimento referente à UHE São Roque no âmbito do Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019). 

II. DOS FATOS 

2. Em 18 de outubro de 2019, realizou-se a Sessão Pública do Leilão nº 4/2019-ANEEL 
(A-6/2019), para contratar energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes 
hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétricas, com início do suprimento a partir de 1º janeiro 
de 2025. 

3. Dentre as proponentes vencedoras do Certame, encontra-se a São Roque Energética 
S.A., que comercializou 60 MW médios oriundos da Usina Hidrelétrica – UHE São Roque. 

4. Em 10 de março de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União – DOU o Aviso de 
Homologação e Adjudicação referente à habilitação da Requerente no Leilão2. 

 
1 Ver o DOU de 1º/6/2020, Seção 1, p. 36. 
2 A CEL habilitou a proponente por meio do Despacho nº 484, de 14 de fevereiro de 2020. 
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5. Pelo Ofício nº 26/2020-CEL/ANEEL, de 6 de maio de 20203, essa Comissão Especial 
de Licitação – CEL deferiu o pedido4 da Recorrente para prorrogar em 60 (sessenta) dias o prazo 
para aportar, adequar ou substituir a Garantia de Fiel Cumprimento da UHE São Roque. 

6. Por intermédio do Ofício nº SRE-CE-0035/20, de 11 de maio de 20205, a São Roque 
Energética S.A. solicitou “[...] nova postergação do prazo para tentar aportar, adequar ou substituir 
a Garantia de Fiel Cumprimento da UHE São Roque, por mais 120 (cento e vinte) dias”. 

7. A CEL, com fundamento na Nota Técnica nº 200/2020-CEL/ANEEL, de 28 de maio de 
20206, concluiu que o pedido deveria ser indeferido. A decisão foi materializada pelo Despacho nº 
1.530, de 29 de maio de 2020. 

8. Irresignada, a Licitante, mediante o Ofício nº SRE-CE-0043/20, de 8 de junho de 
20207, apresentou Recurso administrativo “[...] em face do Despacho no 1.530/2020-CEL, que 
negou requerimento da São Roque Energética S.A. para prorrogação do prazo de apresentação da 
Garantia de Fiel Cumprimento [...]”, com pedido de nova postergação, agora por até 120 (cento e 
vinte) dias, do prazo para “[...] tentar aportar, adequar ou substituir a Garantia de Fiel Cumprimento 
da UHE São Roque [...]”.  

9. Em síntese, a Recorrente fundamentou o pedido nos seguintes argumentos: 

a) dificuldade para o atendimento ao prazo do Edital em vista dos impactos 
provocados pelas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19; 

b) possibilidade de se superar as limitações impostas pelo Edital quando configurada 
situação excepcional. 

 

10. Por meio do Ofício nº SRE-CE-0044/20, de 15 de junho de 20208, a Recorrente 
apresentou cópia de 

correspondências com duas seguradoras de grande porte (Junto e Pottencial) nas quais resta 
comprovado o endurecimento nas exigências dos colaterais para viabilizar a emissão, além 
do prêmio a ser pago para a Seguradora ter sofrido importante elevação em termos nominais 
e percentuais. Vale a pena ressaltar a menção em ambas as correspondências de necessidade 
de aprovação da operação pelo ressegurador, que foi bastante impactado pela crise 
econômica mundial. 

  

 
3 Ver o SIC nº 48577.000657/2020-00. 
4 Ofício nº SRE-CE-0027/20, de 13 de março de 2020, vide SIC nº 48513.008322/2020-00 
5 Ver o SIC nº 48513.013022/2020-00. 
6 Ver o SIC nº 48577.000703/2020-00. 
7 Ver o SIC nº 48513.015894/2020-00. 
8 Ver o SIC nº 48513.016419/2020-00. 
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III. DA ANÁLISE 

III.1. Tempestividade 

11. Nos termos do item 17.1 do Edital do Leilão nº 4/2019-ANEEL (A-6/2019), é de cinco 
dias úteis o prazo para interposição de recursos contra atos da CEL, contados da publicação. 

12. O Despacho nº 1.530, de 2020, foi publicado em 1º/6/2020 - segunda-feira. Assim, o 
prazo recursal iniciou em 2/6/2020 - terça-feira e terminou em 6/6/2020 – sábado, dia não útil. Esse 
fato prorrogou o prazo final para o 1º dia útil seguinte, que ocorreu em 8/6/2020 - segunda-feira, 
data na qual a Recorrente interpôs sua petição recursal. 

13. Assim, preenchidos os requisitos formais (tempestividade, legitimidade e interesse) 
merece conhecimento o Recurso Administrativo. 

III.2. Mérito 

14. A Recorrente alegou, em síntese, que enfrentava dificuldades para aportar, adequar 
ou substituir a Garantia de Fiel Cumprimento da UHE São Roque, devido à pandemia da Covid-19 
que provocara “[...] um cenário de incerteza em vários mercados, principalmente no mercado 
financeiro e de seguros nacional e internacional”. 

15. Ocorre que essa Comissão, justamente por considerar os efeitos da pandemia, já 
prorrogou, em 60 (sessenta) dias, o prazo para que a Adjudicatária providenciasse o aporte, a 
adequação ou a substituição da Garantia de Fiel Cumprimento referente à UHE São Roque. 

16. Com efeito, verifica-se que o item 13.49 do Edital, na ocorrência de casos 
excepcionais, restringe em 60 (sessenta) dias a prorrogação do prazo para o aporte da Garantia de 
Fiel Cumprimento por parte das Adjudicatárias. Logo, o pedido da Recorrente em prorrogar em mais 
120 dias esse prazo afronta ao Edital, haja vista que nele não há previsão nesse sentido e nem 
mesmo delegação de competência a essa Comissão para conceder nova prorrogação.  

17. Assim, não assiste razão a Recorrente ao afirmar que haveria a “[...] possibilidade de 
superação das limitações impostas pelas regras do edital quando manifestamente configurada a 
excepcionalidade da situação encontrada pela Adjudicatária”. 

18. Salienta-se que a Recorrente faz alusão ao item 14 da Nota Técnica nº 19/2020-
CEL/ANEEL, de 28 de abril de 202010, para justificar seu pleito, no entanto, tal comparação é 
descabida por serem situações distintas e sem conexão com o caso em tela, afinal, a situação tratada 
na Nota Técnica é relativa à data de validade de certidões de regularidade fiscal sem data expressa 

 
9 13.4 Em casos excepcionais, o prazo para apresentação da Garantia de Fiel Cumprimento e, consequentemente, a data 
de assinatura do Contrato de Concessão ou da emissão da outorga de Autorização, poderá́ ser prorrogado, a critério da 
CEL, mediante solicitação e justificativa da Adjudicatária, por até 60 (sessenta) dias, contados da data prevista no 
CRONOGRAMA, sem prejuízo da data de entrada em operação comercial do empreendimento e do início do suprimento 
de energia. 
10 Ver o SIC nº 48577.000644/2020-00. 
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de expiração e de origem estrangeira, mas que foram adequada e tempestivamente apresentadas 
pela respectiva proponente vencedora. 

19. A Recorrente encaminha, no bojo do Recurso e sem prejuízo ao pedido de 
prorrogação do prazo, “[...] proposta de apólice de Carta-Fiança nº A1-2020/XXXX/CFE2, da Eccount 
S.A., que, se aceita pela CEL, pode ser protocolada imediatamente (em até 48 horas após a 
confirmação pela CEL) e, com isso, atender integralmente as exigências o Edital do Leilão nº 4/2019 
(A-6)”. 

20. A esse respeito, informa-se que essa Comissão não faz a pretendida avaliação prévia 
da admissibilidade de qualquer tipo de garantia, seja ela de proposta ou de fiel de cumprimento, 
haja vista que foi disponibilizado no site da ANEEL, junto com o Edital do Leilão, o Manual de Aporte 
de Garantias, no qual consta modelo de Carta-Fiança Bancária a ser seguido pelos participantes do 
Certame. 

21. Dessa maneira, informa-se à Recorrente que, caso sejam efetivamente observados 
os termos do Edital e os modelos disponíveis no Manual de Aporte de Garantias, qualquer das 
modalidades de garantia adequada e tempestivamente (ou seja, até 3/7/202011) apresentada pela 
Recorrente será aceita pela CEL/ANEEL. 

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 

22. A presente Nota Técnica encontra respaldo nas seguintes disposições normativas: 

a) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 

c) Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004; 

d) Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

e) Decreto nº 5.184 de 16 de agosto de 2004; 

f) Edital do Leilão de Geração nº 4/2019-ANEEL; 

g) Portaria MME nº 222, de 6 de maio de 2019. 

  

 
11 O Aviso de Homologação e Adjudicação relativo Proponente Vencedora São Roque Energética S.A. foi publicado em 
10/3/2020 - terça-feira. Assim, o prazo de 15 dias (ver item 13.1 do Edital) para adequação da GFC iniciou em 11/3/2020 
- quarta-feira e terminaria em 25/3/2020 - quarta-feira. Ocorre que em 25/3/2020 - quarta-feira foi publicada a Portaria 
nº 6.310, de 24 de março de 2020, que suspendeu os prazos processuais na ANEEL até 3/5/2020 (ver a Portaria nº 6.354, 
de 24 de abril de 2020). Portanto, dos 15 dias iniciais, transcorrem apenas 14 dias. Por considerar a extensão de prazo, 
por 60 dias (deferida pelo Ofício nº 26/2020-CEL/ANEEL, de 2020), e a retomada do prazo em 4/5/2020 - segunda-feira, 
conclui-se que o prazo final encerrar-se-á em 3/7/2020 - sexta-feira. 
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V. DA CONCLUSÃO 

23. A partir de tais argumentos, no exercício do juízo de reconsideração,  concluiu-se que 
a decisão de não conceder nova postergação do prazo para aportar, adequar ou substituir a Garantia 
de Fiel Cumprimento da UHE São Roque, por mais 120 (cento e vinte) dias, não deve ser 
reconsiderada pela Comissão Especial de Licitação – CEL, razão pela qual o Despacho nº 1.530, de 
2020, deve ser mantido. 

VI. DA RECOMENDAÇÃO 

24. Por todo o exposto, deve-se encaminhar os autos do Processo ao gabinete da 
Diretora-Relatora Elisa Bastos Silva, para julgamento definitivo do Recurso Administrativo, pela 
Diretoria Colegiada, com as recomendações de: 

a) conhecer do Recurso Administrativo interposto por São Roque Energética S.A. em 
face do Despacho CEL nº 1.530, de 29 de maio de 2020, e 

b) no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de negar nova 
postergação do prazo para aportar, adequar ou substituir a Garantia de Fiel 
Cumprimento da UHE São Roque, por mais 120 (cento e vinte) dias. 

 
(assinado digitalmente) 

IGOR BARRA CAMINHA 
Membro da Comissão Especial de Licitação  

(assinado digitalmente) 

HALDANE FAGUNDES LIMA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

 
 

(assinado digitalmente) 

ANDRÉ LUIZ TIBURTINO DA SILVA 
Vice-Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 
De acordo: 

 
(assinado digitalmente) 

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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