
 

48577.001989/2017-00 

  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

  
PROCESSO N. 48500.003437/2015-85: LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL – 2ª ETAPA 

 
 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA ASSOCIADA DE AGENTE 
VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS, PARA ATENDIMENTO A MERCADOS DA 
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO AMAZONAS 
 
 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSO 
 

 
I. DO OBJETIVO 
 
1. O presente Relatório tem por objetivo analisar, em sede de juízo de reconsideração, o Recurso 
Administrativo interposto pela empresa Usina Xavantes S.A. contra a adjudicação do Lote B/IIII do Leilão 
n. 02/2016-ANEEL – 2ª Etapa à empresa Powertech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de 
Energia, Máquinas e Equipamentos S/A – POWERTECH, “por ter sido sancionada pela Amazonas Geração e 
Transmissão de Energia S.A., em 25/07/2017, nos moldes do art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/93, provocando 
sua suspensão do ambiente público de negócios pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme publicação realizada 
em Diário Oficial”. 

 
II. HISTÓRICO 

2. Em 19 de maio de 2017, a Comissão Especial de Licitação da ANEEL – CEL realizou, em 
Brasília/DF, a sessão pública do Leilão n. 02/2016 – 2ª Etapa, tendo por objeto a contratação de energia e 
potência associada de agente vendedor para suprimento de energia elétrica a sistemas isolados integrantes 
dos Lotes A/I e B/I a B/V da Eletrobras Distribuição Amazonas.  

3. O Lote B/III foi disputado por nove proponentes, os quais se inscreverem e aportaram garantia 
de participação, previamente, bem como entregaram envelope de proposta durante a sessão pública. A 
POWERTECH foi a vencedora desse Lote, com preço ofertado de R$ 976,00/MWh, correspondente a 34,14% 
de deságio em relação ao preço-teto, após intensa disputa na fase de lances a viva-voz, da qual participaram 
também as proponentes Consórcio Oliveira-ETAM (2ª colocada, com lance no valor de R$ 979,00/MWh, 
correspondente a 33,9% de deságio), a Brasil Bio Fuels (3ª colocada, com lance no valor de R$ 1.000,00/MWh, 
correspondente a 32,5% de deságio) e a Usina Xavantes S.A (4ª colocada, com lance no valor de R$ 
1.127,00/MWh, correspondente a 24,0% de deságio).  

4. Após homologação do resultado e adjudicação do objeto do Leilão n. 02/2016-2ª Etapa, na 27a 
Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, realizada em 25/07/2017, foi publicado no Diário Oficial da 
União de 02/08/2017 o correspondente Aviso de Homologação e Adjudicação dos Lotes A/I, B/I, BI-A, B/II, 
B/III, B/III-A, B/IV e B/V do referido certame 

5. Em 23 de agosto de 2017, a Usina Xavantes S.A. encaminhou, via e-mail, Recurso 
Administrativo em face da adjudicação do Lote B/III do Leilão n. 02/2016-2ª Etapa, requerendo, ao final, “a 
revogação da adjudicação da Powertech com a consequente não assinatura do respectivo CCESI, com fulcro 
na cláusula 6.2 do Edital, ante o seu impedimento de contratar com a Administração Pública até o dia 
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24/01/2018, em razão da sanção aplicada pela Amazonas Geração e Transmissão S.A., em 28/07/17, nos 
termos do art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/93, que suspendeu de participar de certames licitatórios e de 
contratar com a Administração”. Os originais do referido Recurso foram protocolados no dia 29 de agosto de 
2017. Já por meio de requerimento datado de 30 de agosto de 2017, a Usina Xavantes S/A solicitou “a juntada 
de documento que deveria estar apensado à última manifestação formalizada, pela via física [...], referente à 
comprovação de aplicação de sanção administrativa em face da Powertech Engenharia (cópia da página 104 
da Secção 3 do DOU de 25 de julho de 2017 – Aviso de Penalidade n. 16/SPS/2016)”. 

6. No mérito, a Recorrente aduz, basicamente, as seguintes razões: 

(i) “é sabido que a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei de Licitações impede e 
impossibilita que o Particular desenvolva qualquer relação com a Administração Pública no prazo previsto na 
decisão administrativa que aplicou tal reprimenda. Ora, a Powertech ao deixar de executar contrato com a 
Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., assumiu o risco de sofrer a pecha de não legitimado (i) a 
participar de certames e (ii) ser contratado pela Administração Pública”; 

(ii) “é importante salientar que a Requerente não apresentou esta informação quando da 
proposição de seu Recurso Administrativo, pois a aplicação da reprimenda, ora tratada, apenas se deu em 
data posterior ao protocolo do referido Recurso. Desta forma, configura-se (a) a superveniência da sanção 
aplicada à Powertech ao Recurso, bem como (b) a tempestividade da presente manifestação, pois, o Edital que 
regula este certame prevê expressamente em sua cláusula 5.1, que as Empresas Participantes devem manter 
durante toda a duração do Leilão, principalmente até assinatura do CCESI, as condições de habilitação”; 

(iii) “é de observar, ainda, que a penalidade prevista no art. 87, III, apesar de aplicada por outro 
ente da Administração Pública indireta, deve abranger todos os entes públicos submetidos ao regime de 
licitações, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)1. 

7. Por meio do Ofício nº 123/2017-CEL/ANEEL, com protocolo de recebimento no dia 4 de 
setembro de 2017, a POWERTECH foi cientificada acerca do teor do Recurso apresentado, para que, caso 
desejasse, apresentasse contrarrazões, conforme disposto no item 11.3 do Edital.  

8. Em 11 de setembro de 2017, a POWERTECH apresentou suas contrarrazões ao Recurso da 
Usina Xavantes S.A., pugnando, ao final, “pelo não provimento do recurso administrativo interposto 
intempestivamente pela Usina Xavantes S/A, tendo em vista que a sanção prevista no art. 87, III, da Lei 
Federal n. 8.666/1993 é aplicável somente no âmbito da entidade sancionadora e que, com isso, seja mantida 
a decisão de habilitação, bem como a homologação e adjudicação do objeto à Powertech Engenharia, Serviços 
e Locações de Geradores que sagrou-se vencedora no certame”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 A Recorrente transcreve julgado de 14/08/203, da Primeira Seção do STJ, publicado no DJe de 23/08/2013. 
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III. ANÁLISE DO RECURSO 
 
III.1. Exame quanto à tempestividade do Recurso da Usina Xavantes e das contrarrazões da 

POWERTECH 

9. Nos termos do item 11.1 do Edital do Leilão 02/2016 – 2ª Etapa, é de cinco dias úteis o prazo 
para interposição de recursos contra atos da CEL ou da Diretoria da ANEEL, contados da ciência da decisão.  

10. A adjudicação dos Lotes do Leilão n. 02/2016 aos proponentes vencedores, entre eles a 
POWERTECH, relativamente ao Lote B/III, foi publicada no DOU de 02/08/2017, tendo, portanto, o prazo 
recursal se esgotado em 09/08/2017. Como o Recurso em epígrafe foi enviado via e-mail no dia 23/08/2017 (e 
os respectivos originais foram protocolados em 29/08/2017), é flagrante a sua intempestividade, razão porque, 
a teor do disposto no item 11.6 do Edital, não pode o mesmo ser conhecido. 

11. Não obstante, por tratar o mérito do recurso em comento de matéria de legalidade (suposto 
impedimento da adjudicatária POWERTECH para assinar contrato de comercialização com a Compradora - 
Amazonas Distribuição Energia S.A., em face de penalidade de suspensão temporária “de licitar e de contratar 
com a União, pelo período de 06 meses”, aplicada pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.), 
esta Comissão Especial de Licitação – CEL resolve, de ofício, analisar as questões nele suscitadas. 

12. Por outro lado, em observância ao item 11.3 do Edital, a POWERTECH apresentou suas 
contrarrazões em 11 de setembro de 2017 (4 dias úteis após o recebimento do Ofício 123/2017-CEL/ANEEL), 
sendo tempestivas as suas informações. 
 
III.2. Do Mérito 

III.2.1 Da decisão referente à penalidade de suspensão aplicada pela Amazonas Geração e Transmissão de 
Energia S.A. à POWERTECH 

13. Como reportado, por meio de requerimento datado de 30/08/2017, a Recorrente encaminhou  
cópia da página 104 da Seção 3 do DOU de 25/07/2017 e solicitou a sua juntada para fins de “comprovação de 
aplicação de sanção administrativa em face da Powertech Engenharia”.  

14. Referida publicação informa sobre a “suspensão da empresa Powertech Engenharia Serviços 
e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A., ficando impedida de licitar e contratar 
com a União, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir desta publicação, [por] descumprimento da 
obrigação assumida com a Amazonas geração e Transmissão de Energia S.A.”. 

15. A despeito de ter solicitado a juntada de documento publicado havia mais de um mês, no qual 
erroneamente o Gerente do Departamento de Licitação e Suprimento de Materiais e Serviços da Amazonas 
Geração e Transmissão de Energia S.A. atribuía o impedimento da apenada de licitar e de contratar com a 
União, olvidou-se a Recorrente de encaminhar também o Aviso de Retificação da mesma autoridade, publicado 
na página 97 da Seção 3 do DOU de 27/07/2017 (dois dias após a publicação do Aviso de Penalidade), pelo 
qual informava que, “ONDE SE LÊ: ficando impedida de licitar e contratar com a União; LEIA-SE: ficando 
impedida de licitar e contratar com a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A”.  

16. Olvidou-se ainda a Recorrente de informar, quiçá por falta de diligência ou por mero 
desconhecimento, que à data da interposição de seu Recurso (23/08/2017) e, por óbvio, do encaminhamento 
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do requerimento de juntada do documento comprobatório da aplicação de sanção administrativa à 
POWERTECH (30/08/2017), já havia decisão judicial deferindo medida liminar pleiteada pela POWERTECH, 
“para restringir os efeitos da sanção contida na Notificação de Penalidade CT 252/OC/2016 (que resultou 
na Penalidade 16/SPS/2016) [...] aos procedimentos licitatórios e contratos administrativos deflagrados 
pela impetrada (Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.), por ser esta a melhor interpretação do 
art. 87, III, da Lei 8666/93, de modo que a impetrante (Powertech Engenharia Serviços e Locações de 
Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A.) não poderá ser impedida de participar de licitações e 
contratos de outras pessoas jurídicas de direito público da União, dos Estados e dos Municípios se o único 
fundamento da recusa for a sanção aplicada na Notificação de Penalidade CT 252/OC/2016, com publicação 
no DOU do dia 25/07/2017”2.  

17. À luz de todos esses elementos de informação [disponíveis – repita-se – por ocasião da 
impetração de seu recurso administrativo], que não deixavam dúvida quanto à extensão da penalidade imposta 
pela Amazonas GT à POWERTECH, ou seja, a de suspensão temporária de participação em licitações e 
de contratação com a própria Amazonas GT, preferiu a Recorrente pugnar pelo entendimento de que tal 
sanção impediria também a celebração de contrato de comercialização entre a POWERTECH e empresa 
distinta da Amazonas GT, qual seja, a Eletrobras Distribuição Amazonas, referente ao Lote B/III do Leilão n. 
02/2016-ANEEL-2ª Etapa, vencido pela POWERTECH e tendo a Usina Xavantes como 4ª colocada na 
classificação de propostas. 

III.2.2 Da exegese prevalecente sobre o art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/1993 

18. Conforme se verá na sequência, não se sustenta a afirmação da Recorrente de que estaria 
pacificado o entendimento no sentido de que “a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, apesar 
de aplicada por outro ente da Administração Pública indireta, deve abranger todos os entes públicos 
submetidos ao regime de licitações”. 

19. Conquanto se reconheça a existência de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça na 
linha defendida pela Usina Xavantes, longe está tal entendimento de constituir a melhor interpretação e/ou a 
posição prevalecente na doutrina, nos órgãos e entidades do Poder Executivo da União e de seu Controle 
Externo pelo Tribunal de Contas, ou até mesmo na seara jurisprudencial.  

20. Vejam-se, a propósito, as seguintes manifestações ou normas regulamentares sobre o tema: 

 Excertos da Decisão do Juízo da 5ª Vara Cível do Estado do Amazonas 

“Diante da divergência jurisprudencial e da própria contradição apontada nos fundamentos da requerida 
[Amazonas geração e Transmissão de Energia S.A.], acolho o posicionamento esposado por parcela do 
Tribunal de Contas da União, no sentido de que o termo ‘Administração’ refere-se tão somente ao órgão que 
aplica a penalidade, uma vez que as sanções previstas no art. 87 apresentam gradação na severidade da 
punição, sendo que o único inciso que permite a suspensão do direito de contratar com toda a Administração é 
o art. 87, IV, da Lei 8.666/93, não podendo os tribunais elastecerem a eficácia sancionatória do inciso III, do art. 
87, em razão do princípio da legalidade, que impõe a interpretação restritiva de normas sancionadoras e que 
diminuem significativamente direitos assegurados na lei, notadamente no princípio da ampla competitividade. 

                                                   
2 Conforme Decisão do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Acidentes de Trabalho do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, 
Comarca de Manaus, proferida no dia 29 de julho de 2017. 
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No mesmo sentido, o art. 6º, XI e XII, da Lei 8.666/93 definiram expressamente os conceitos de ‘Administração’ 
e ‘Administração Pública’, a primeira aplica-se apenas à Administração como órgão, entidade ou unidade 
administrativa que atua concretamente, e a segunda aplica-se à administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

 

 Acórdão n. 1.539/2010 do Tribunal de Contas da União 

“REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONVITE PROMOVIDO PELO BNB. ALEGAÇÃO 
DE SUSPENSÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE UM ANO (ART. 
87, III, DA LEI DE LICITAÇÕES). SOLICITAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS 
E DE PERICULUM IN MORA. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 
(...) 
A Lei das Licitações, no seu art. 6º, XI e XII, estabeleceu definições precisas para as expressões ‘Administração 
Pública’ e ‘Administração’ as quais faz referência ao longo do texto normativo, o que evidencia a nítida 
preocupação do legislador com o conteúdo técnico dos termos ali colocados. Conforme bem assinalou o 
Ministro Bento José Bugarin, em sede de processo de representação em que se discutia matéria idêntica, ‘... 
Caso desejasse que a punição de suspensão temporária do direito de licitar fosse estendida a toda a 
Administração Pública, certamente o legislador teria expressamente a ela se referido no texto legal. 
Como não o fez, e tratando-se de matéria de natureza penal (em sentido amplo, deve-se interpretar o 
comando normativo de forma restritiva’ (excerto do Voto que fundamentou a Decisão n. 352/1998-Plenário, 
da relatoria do Ministro Bento José Bugarin). 

Oportuna também a ponderação do Relator no sentido de que entre os administrativistas não há consenso até 
mesmo o quanto à extensão da declaração de inidoneidade, ou seja, se essa declaração firmada por 
determinada esfera de governo alcançaria outras. Após fazer referência às lições de Carlos Ari Sundfeld e 
Toshio Mukai, o Relator arremata com acerto: ‘Se é defensável que alguém considerado inidôneo em 
determinada esfera administrativa não o seja em outra, muito mais razoável é admitir-se que a suspensão 
temporária do direito de licitar seja válida apenas no âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade, não 
apenas por raciocínio lógico, mas principalmente em atenção ao princípio da legalidade, que deve nortear toda a 
atividade da Administração Pública’. 

Dessa forma, considero que o impedimento temporário de participar de procedimentos licitatórios está restrito à 
Administração, assim compreendida pela definição do inciso XII do art. 6º da Lei de Licitações”. 
(TCU, Representação, Rel. Min. José Múcio Monteiro, Acórdão n. 1539/2010, Plenário, sessão em 30/06/2010. 

 Parecer n. 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU (elaborado para uniformizar questões relacionadas a 
licitações e contratos; aprovado pelo Despacho do Procurador-geral Federal datado de 23/09/2013) 

“EMENTA 

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA (ART. 87, III, DA LEI N. 
8.666/93) E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO (ART. 7º DA LEI N. 
10.520/02) 

I. Orientação do TCU. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar. Efeitos da penalidade não alcançam toda a Administração Pública Federal; incidem, 
apenas, sobre as relações jurídicas entre o apenado e o ente que aplicou a penalidade. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 02EE69A50042161D CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA

ASSINADO DIGITALMENTE POR IGOR BARRA CAMINHA, FREDERICO DE ARAUJO TELES

Número: 48577.001989/2017-00



 

 
6 

 

II. Inteligência do conceito de Administração no art. 87, III, da Lei n. 8.666/93. Semanticamente, no 
âmbito das autarquias e fundações públicas federais, refere-se ao ente (pessoa jurídica). 
Aplicação da ‘teoria do órgão’ para solucionar a indeterminação do art. 6º, XII, da Lei n. 8.666/93. 

III. Irrelevância da discussão sobre competência da autoridade para fins de delimitação dos efeitos 
jurídicos da sanção de suspensão temporária ou impedimento. 
[...]” 
 

“CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU no 50/2013  
 
LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÕES 
 
I. O ART. 87, III, DA LEI No 8.666/93 PROÍBE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESASA EM LICITAÇÕES E 

CONTRATAÇÕES DO ENTE RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO> 
[...]” 

 Instrução Normativa n. 02/2012 (emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para regular a atuação do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF) 

“Art. 40 São Sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei possa prever: 

I – advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei n. 8.666, de 1993; 

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o inciso II do art. 87 da Lei n. 
8.666, de 1993; 

III – suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei n. 8.666, de 1993; 

IV – declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666, de 1993; 

V – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7º 
da Lei n. 10.520, de 2002. 

§ 1º A aplicação da sanção prevista no inciso III deste artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de 
participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação 
da sanção. 

§ 2º A aplicação da sanção prevista no inciso IV deste artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de 
participar de licitações e formalizar contratos com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
[...]” 

III.2.3 Dos esclarecimentos e informações complementares prestadas pela Amazonas GT sobre a penalidade 
aplicada à POWERTECH 

21. Em reposta ao pedido de informações acerca da abrangência da Penalidade n. 16/SPS/2016 
imposta pela Amazonas GT à empresa POWERTECH, formulado por esta Secretaria Executiva de Leilões, a 
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mesma autoridade que a aplicou, a saber, o Superintendente de Infraestrutura e Suprimento Raymundo 
Eduardo da Cruz Alves apresentou3 os esclarecimentos a seguir transcritos:  

“Em atenção ao seu email, esclareço que é pacifico o entendimento na Amazonas GT com relação ao 
alcance da penalidade de suspensão, quando fundamentada no Inciso III do art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 
Registro que em 2013, o Plenário do TCU reiterou expressamente e pacificou a sua jurisprudência de 
que a sanção de suspensão temporária da Lei 8.666/93 tem aplicação restrita ao órgão que a aplicou, 
vide destaques abaixo do Acórdão 1017/2013-Plenário, vejamos: 

‘Agravo interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) contra decisão 
cautelar que determinara a correção do edital do Pregão Eletrônico 122/ADCO/SRCO/2012 de modo a 
ajustá-lo ao disposto no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, ou seja, para que a penalidade ali prevista 
alcance apenas as empresas suspensas por aquela estatal, consoante o entendimento do Acórdão 
3.243/2012-Plenário. Argumentou a recorrente que: (i) a jurisprudência do TCU não estaria pacificada nos 
termos da citada decisão; (ii) diante da dúvida objetiva, seria tecnicamente impróprio falar-se em fummus 
boni iuris; (iii) a aplicação retroativa do novel entendimento atentaria contra o princípio da segurança 
jurídica consubstanciado no art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999. “O relator refutou todos os argumentos, 
esclarecendo que “o Tribunal pacificou a sua jurisprudência em considerar que a sanção prevista no art. 
87, inciso III, da Lei 8.666/1993, que impõe a ‘suspensão temporária para participar em licitação e 
impedimento para contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos’, tem aplicação 
restrita ao órgão ou entidade que a aplicou” e restabeleceu “o entendimento já consolidado na sua 
jurisprudência, no sentido de fazer a distinção nítida entre as sanções previstas nos aludidos incisos III e 
IV do art. 87 da Lei 8.666/1993, conforme Acórdão 3.243/2012 – TCU – Plenário’ 

Registro que por um equívoco operacional, a publicação referente à penalidade em comento, ocorrida 
em 25.07.2017 no DOU, foi publicada com os efeitos impeditivos inadequados ao enquadramento 
sancionatório aplicado pela Amazonas GT, contudo, em tempo foi feita a devida retificação da matéria, 
junto ao DOU no dia 27.07.2017, ajustando os efeitos e consequências da penalidade de suspensão. 

Destaco ainda que em consulta ao SICAF, é fácil confirmar a original consequência do processo 
sancionatório em tela, visto que quando da inserção de matéria no SICAF foi devidamente inserido o 
tipo de  Ocorrência, baseado no art. 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93, afastando qualquer possibilidade 
de argumentação de que os efeitos da sanção deveriam exorbitar a esfera da Administração, 
principalmente quando observado o teor do Acórdão 3.243 do TCU, acima explanado.  

[...] 

Por fim, registro que a liminar concedida pelo Juízo da 5ª vara Cível e Acidente de Trabalho da 
Comarca de Manaus, em 29/07/2017, refere-se sim ao processo sancionatório 016/SPS/2016; já com 
relação ao estágio do citado processo judicial, esclareço que nosso corpo jurídico já está em produção 
de peça para manifestar-se perante o juízo, manifestação esta em consonância com o Acordão do TCU 
acima colecionado”. 

III.2.4 Da conclusão quanto ao real alcance da penalidade no caso concreto 

22. Não fossem a retificação da Penalidade n. 16/SPS/2016, publicada no DOU de 27/07/20174 e 
os esclarecimentos complementares prestados pelo Superintendente de Infraestrutura e Suprimentos da 
                                                   
3 Por meio de mensagem eletrônica datada de 31 de outubro de 2017. 
4 Aviso de Retificação pelo qual a Superintendência de Infraestrutura e Suprimentos da Amazonas GT informou que o impedimento 
da POWERTECH de licitar e contratar referia-se a ela própria e não à União, como erroneamente constou do Aviso de Penalidade 
publicado no DOU de 25/07/2017. 
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Amazonas GT, suficientes para definir o real alcance da sanção imposta à POWERTECH [de suspensão 
temporária de licitar e contratar com a Amazonas GT], a medida liminar deferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível 
da Comarca de Manaus/Estado do Amazonas, bem como os entendimentos consolidados pelo TCU e pela 
AGU, além do disposto no art. 40 da Instrução Normativa n. 10/2010-MPOG/SLTI, não deixariam outra 
conclusão senão a de que a referida penalidade de suspensão do direito de licitar, baseada no art. 87, III, da 
Lei n. 8.666/1993, incide tão somente em relação à entidade que a aplicou. 

 

IV. DA DECISÃO DA COMISSÃO 

23. Do exposto, a Comissão Especial de Licitação decide, em juízo de reconsideração: (i) não 
conhecer, por intempestivo, do Recurso Administrativo interposto pela empresa Usina Xavantes S.A. contra 
a adjudicação do Lote B/III do Leilão n. 02/2016-2ª Etapa à empresa Powertech Engenharia, Serviços e 
Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A.; (ii) de ofício, analisar o mérito das 
alegações, por se tratar de matéria de legalidade; (iii) indeferir o pleito da Recorrente, por considerar que a 
sanção aplicada pela Amazonas Geração e Transmissão S.A., em 25/07/2017, nos termos do art. 87, inciso III, 
do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, está restrita ao âmbito da empresa que a aplicou e, consequentemente, não 
impede a celebração do Contrato de Comercialização de Energia nos Sistemas Isolados – CCESI com a 
Compradora Eletrobras Distribuição Amazonas; e (iv) encaminhar o processo à Diretoria da ANEEL para 
julgamento final do referido Recurso, conforme o disposto no item 11.4 do Edital e no § 4º do art. 109 da Lei 
n. 8.666/1993. 

 
Brasília, 6 de novembro de 2017. 

 
 

 
IGOR BARRA CAMINHA 

Membro da Comissão Especial de Licitação 
FREDERICO DE ARAÚJO TELES 

Membro da Comissão Especial de Licitação 
 
 

De acordo, 
 
 
 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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