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À Ilustre Comissão Especial de Licitação da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL.

Recurso
Referente aos
Processos n.: 48500.003092/2014-89 e 48500.003437/2015-85 - Leilão n. 02/2016-ANEEL 
Objeto: Aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos
sistemas isolados, para atendimento a mercados de concessionária de distribuição da 
região norte.

Rovema Energia S/A, já  identificada perante este órgão regulador, na qualidade de 
licitante dos processos epigrafados, vem, com o mais súpero respeito, à ilustrada presença de 
Vossa Senhoria, com fulcro no item 11 - “DOS RECURSOS” do edital do Leilão n. 02/2016- 
ANEEL, por seu representante legal, interpor RECURSO contra o resultado incluído no sítio 
eletrônico relativo ao presente procedimento de contratação 
('http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editaisgeracao/documentoseditais.cfm7IdProgramaEdit 
al=160) em 19.05.2017 (sexta-feira),, o que faz nos fundamentos que expõe na inclusa peça de 
razões anexa, cuja juntada desde já requer.

Requer-se se digne Vossa Senhoria ao exercício do cabível juízo de retratação (item
11.4 do Edital) ou, em não sendo o caso, sejam os autos remetidos para a respeitável Diretoria 
desta ANEEL para o devido processamento da medida ora interposta.

Pede deferimento.

Porto Velho/RO, 26 de maio de 2017.

Gilvan Guidin 
Rovema Energia S/A

.COOOyXg ̂
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RAZÕES RECURSAIS

1.0 - TEM PESTIVIDADE

Nos termos do Item 11.1 do Edital já referido o prazo para a interposição desse 
expediente é de cinco dias úteis, contados da respectiva publicação.

Em análise ao processo disponibilizado por esta ANEEL em seu sítio eletrônico, 
não se pôde verificar se já  houve a publicação do resultado da 2a Etapa do presente leilão.

No entanto, percebe-se que o resumo contendo os vencedores dos respectivos lotes 
foi incluído no sítio eletrônico em 19.05.2017.

Assim, se se tomar por base referida data, tem-se que o prazo de cinco dias úteis 
findará em 26.05.2017, razão pela qual a sua interposição na presente data é inequivocamente 
tempestiva.

2.0 - FUNDAMENTOS RECURSAIS

2.1 - Irregularidades dos preços apresentados pela consorciada V PO W ER - 
TELEM ENIA

Insurge-se a ora Recorrente contra a lisura empreendida no leilão e resultados dos 
Lotes B-III A; B-IV e B-V, onde se teria apontado como vencedora a empresa Consórcio 
VPOWER - TELEMENIA.

É que nos termos do COMUNICADO RELEVANTE N. 06, o cálculo do 
PRECO  DE REFEREN CIA  obedece à uma fórmula discriminada de maneira esmiuçada, de 
modo a manter o preço de referência adequado aos ditames da competição licitatória. Veja-se 
como consta no referido comunicado:

4) Deverão ser utilizados, para fins de cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA, os preços médios de 
Óleo Diesel e Biodiesel, referidos a ianeiro/2017. discriminados no quadro a seguir

Preco Médio de Óleo Diesel Praticado pelos Produtores e Importadores da Reaiào Norte -  Pm

Tipo de Combustível
Pm(RVL)

Eletrobras Distribuição Amazonas {Lotes A/l e 
B/l a B/VII)

Ôleo Diesel S-10 2.0714
Óleo Diesel S-500 2,0444

R O V E M A
e  rv g  p  c  i a
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Preco Médio tíe Aauisicào de Biodiesel da Região Norte -  Pbío

Tipo de Combustível
Pbiom$/U

Eletrobras Distribuição Amazonas (Lotes A/l e 
B/l a B/VII)

Biodiesel 3,3050

Preco Médio do óleo Diesel Ponderado a Consumidor Final do Estado  -  PMPF*

PMPF (R$/L)
Eletrobras Distribuição Amazonas (lotes A/l e B/l a B/VII)

3,2223
* Nos temos 4os Atos COTEPE/PMPF n° 24, de 22 t e  dezembro te  2016, e n° 1, t e  6 te  janeiro de 2017.

Essa fórmula para se encontrar o preço de referência é crucial para que se denote a 
viabilidade, vantajosidade e, principalmente, exequibilidade das propostas apresentadas pelos 
licitantes, de modo que sua observância é condição de regularidade e validade para os lances 
ofertados.

A  equação do preço de referência está assim consignada no Edital:

HAt
P R E F  =  £• ^ C V U q &M ^  *m’ {[*• "b C l — ^)* P b to l  “b P io #  *b P t r i b l

Ocorre que, em atenta análise, a ora Recorrente verificou que a empresa 
CONSÓRCIO VPOWER - TELEMENIA não obedeceu aos ditames do edital na fixação do 
preço de referência por ela apresentado, o que culminou em vantagem para ela, visto que o erro 
na aplicação da fórmula fez com que seu preço fosse menor que os apresentados pelas demais 
licitantes.

Veja-se o Lote B-III-A:

U M A  E M P R E S A

F 3 Ò V e M / \ >
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2. Os seguintes valores foram  utilizados no cálculo de P ref, consoante o  item
3.2.5 do  Edital:

Pm = 1,8604 R$A para o  com bustíveL.tipo...

Pbio = 0,2975 R$/L para o  com bustível ....tipo...

PMPF = 3,2223 R $ /l para o  ó leo  diesel, no  estad o  no  Estado do Amazonas:

(CMS od = 18%

PIS = 1,65%

COFINS = 7,6%

3. A p roposta  apresen tada tem  validp le  peloW azo d e  180 dias, con tados da  data

de realização do  Leilão. \  V \  a

Ocorre que, para este Lote, a proposta da referida empresa deveria se situar em 
R$846,70 (oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) e não em R$964,99 
(novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), como consignado no 
resultado publicizado.

Despiciendo argumentar o manifesto prejuízo que se operará se adjudicado e 
contratado os três lotes acima referidos com a empresa VPOWER - TELEMENIA, visto que 
sequer sua proposta deveria ter sido considerada, por expressa violação aos termos do edital.

O prejuízo é de duas ordens: primeiro, por viciar a contratação licitada ao não 
respeitar os parâmetros de precifícação estipulados pela contratante; segundo, mas não menos 
importante, por impossibilitar, como no presente caso, que as demais licitantes possam ter suas 
propostas avaliadas.

Nesse segundo ponto, insta salientar que, caso a proposta da empresa VPOWER - 
TELEMENIA não fosse arrolada, a empresa ora Recorrente disputaria em leilão por viva-voz 
com a empresa que sagrou-se segunda colocada, uma vez que a diferença de preços entre as 
propostas da segunda e da terceira colocada (ora Recorrente) é de uma diferença de 
menos de 5% (cinco nor centoL o que atrai a incidência do item 3.2.7 do Edital, que assim 
reza:

úi

U M A  E M P R E S A
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Quadro 2 -  Componentes do Preço de Referenda para o Lote 8/Hf-A , compradora 
Eletrobras Distribuição Amazonas e Projeto de Referenda

YRAf . E CVU o&m4ote !m Pm Pbio PtM-iote Ptrlb Pa
(RS/ano) (MWh/«noi (R$/MWh) OJMWh) (R$A) (R$/L> tRS/ll (RS/Q {R$/MM8TU)

26.534.490,00 169074 20,18 270,0000 1,8604 0,2975 0,421 0,5800

2. Os seguintes valores foram utilizados no cálculo de Pref, consoante o item 3.2.S. 
.. d o É d l t à l r ' ' Y'•-•'.'v • " ^

Pm = 1,8604 R$/L para o combustível BS-500..

Pbio= 0,2975 R$/L para o  combustível Biodiesel

PMPF = 3,2223 R$/l para o óleo diesel, no estado no Estado do Amazonas:.- 

IÇMSod = 1896, ;_Y; . ■ Y -;; Y Y :;: '';Y Y x y 'y ;

PIS = 1,65%

COFINS = 7,6%

3. A proposta apresentada tem  validade pèlo pr^zo de 180 dias, contados da data
d e  realização do Leilão. \  ^  \  . - ■ ^

Seguindo-se a fórmula e as premissas do instrumento convocatório em apreço, este 
lote deveria ter o valor da proposta para o Lote B-III-A em R$911,72 (novecentos e onze reais 
e setenta e dois centavos) e não os R$1.030,01 (mil e trinta reais e um centavo) 
apresentados na proposta declarada vencedora em favor da empresa CONSÓRCIO 
VPOWER - TELEMENIA.

Também o Lote B-IV foi calculado erroneamente pela empresa VPOWER - 
TELEMENIA. Veja-se:
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Quadro 2 -  Componentes do Preço de Referencia para o Lote B/IV , compradora 
Eletrobras Distribuição Amazonas e Projeto de Referenda

RAF E CVUoftfivtote im Pm Pbio Plog-Lote Ptrib P«
(RS/anol (MWh/anol (RS/MWh) (L/MWh) {RS/U ÍRS/U (RSAI {RSAÍ (R$/MMBTU)

2.290.955,00 46859 58,81 270,0000 1,8604 0,2975 0,5299 0,5800

2. Os seguintes valores foram  utilizados no cálculo d e  Pref, consoante o item 
3.2.5 do Edita):

Pm = 1,8604 R$/L para o  combustível BS-500

Pbio -  0,2975 R $/l para o  combustível Biodiesel

PMPF = 3,2223 R$/L para o  óleo dleset, no estado no Estado do Amazonas: 

ICMS od = 18%

PtS = 1,65%

COFINS = 7,6%

3. A proposta apresentada tem  validade pelp^prazo d e  180 dias, contados da data 
d e  realização do  Leitão.

Se calculado corretamente, o preço lançado pela VPOWER - TELEMENIA deveria 
ser proposto para o Lote B-IV em R$871,71 (oitocentos e setenta e um reais e setenta e um 
centavos) e não os R$989,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
colocados como vencedores no resultado anunciado por esta ANEEL.

De igual modo, o erro aritmético grave se detecta na proposta para o Lote B-V 
apresentado pela empresa que obteve a vitória. Veja-se o cálculo da VPOWER - TELEMENIA 
para este Lote:

Quadro 2 -  Componentes do Preço de Referenda para o Lote B/V , compradora 
Eletrobras Distribuição Amazonas e Projeto de Referencia

RAF E CVUofcm-tote im Pm Pbio Plog-Lote Ptrib PS
(R$/*no) (MWh/ano) (R$/MWh) (L/MWh) (RS/U (RS/U (RS/U (RS/U (RS/MMBTU)

2.257.848,00 45633 59,35 270,0000 1,8604 0,2975 0,4331 0,5800

____ o ___
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3.2.7 No caso de empate entre os menores PREÇOS DE REFERÊNCIA ou caso haja diferença de 
até 5% entre o menor valor e o valor de qualquer uma das demais ofertas, por LOTE, o 
LEILÃO prosseguirá mediante apregoaçâo de lances por viva-voz.

3.2.7.1 No LEILÃO a viva-voz, a critério da Comissão Especial de Licitação, poderão ser 
fixados intervalos mínimos de valores a serem observados pelas PROPONENTES 
entre um e  outro lance.

3.27.2 A proposta vencedora será aquela de menor PREÇO DE REFERÊNCIA.

3.2.7.3 Cessada a  disputa por viva-voz, a PROPONENTE que ofertou o menor PREÇO DE 
REFERÊNCIA por LOTE fará a entrega da proposta financeira completa, contendo 
todas as demais parcelas de receita fixa e de custo variável unitário, conforme os 
itens 3.2.2.1 e 3.2.4 deste Edital.

3.2.7.31 Os valores individuais das parcelas declaradas no envelope entregue 
pela PROPONENTE não poderão ser aumentados.

3.27.3.2 Havendo empate entre as propostas de menor PREÇO DE 
REFERÊNCIA, a PROPONENTE vencedora será aquela de menor CVU. 
Persistindo o empate, a PROPONENTE vencedora será definida 
mediante sorteio, promovido pela Comissão Especial de Udtaçâo.

Ora, a proposta da empresa vencedora distanciou-se mais de 5%  das demais. 
Contudo, como visto, sua proposta é manifestamente irregular, se cotejado os ditames do Edital 
licitatório, de modo que deve se tê-la por inexistente, o que faz a proposta das demais licitantes 
galgarem um espaço acima na disputa em apreço.

Sendo assim, a ora Recorrente passa de terceira para segunda colocada, com preço 
orçado menos de 5% superior ao da, agora, primeira colocada, de modo que deve se seguir a 
previsão do item 3.2.7 e seguintes do Edital, instaurando-se a apregoaçâo de lances por viva- 
voz.

Necessário recordar que, nos termos do art. 41 da Lei n. 8.666/1993, a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. Também se colhe da referida Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos a regra de observância dos termos do edital no julgamento das propostas 
apresentadas. Veja-se:

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei.

§ lo  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

Logo, a incompatibilidade das propostas e dos documentos apresentados pela 
licitante VPOWER - TELEMENIA conduzem inexoravelmente à sua desclassificação, 
consoante art. 48 da Lei 8.666/1993, verbis:

Art. 48. Serão desclassificadas: UMA empresa

Ê3 0 V G M > ^
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I - as propostas que não atendam às exigências do ato 
convocatório da licitação;

Logo, deve se decretar a desclassificação da referida empresa por propor preços em 
desacordo evidente com o Edital.

2.2 - Irregularidades das propostas da empresa VPOWER TELEMENIA. 
Ausência de assinatura com firma reconhecida

Não bastassem as manifestas irregularidades nos preços ofertados pela referida 
empresa, em desacordo com a fórmula matemática erigida pela contratante para a fixação de 
preço de referência, as propostas da VPOWER TELEMENIA devem ser tidas por inexistentes, 
vez que não obedeceram à obrigação editalícia de reconhecimento de firma nas assinaturas ali 
colocadas.

Sobre o ponto, diz o Edital:

f   - j

4.1 Os documente» produzidos pela PROPONENTE devem estar

4.1.1 Datados e assinados na última folha pelo Representante legal, na forma do item 4.1.4, com 
firma reconhedda, e com o nome tegívei e o cargo do signatário;

4.1.2 Todos os documentos relativos ao LEILÃO devem ser redigidos em português, datilografados 
ou impressos por meio eletrônico, em papet A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos 
(xi entrelinhas;

4.1.3 O conjunto dos documentos entregues para HABILITAÇÃO deverá ser rubricado pelo 
Representante Legai em todas as páginas, e pelo Representante Legai de cada empresa no 
caso de consórcio, as quais deverão estar seqüencialmente numeradas, segundo a ordem de 
apresentação descrita na Seção 5 deste Edital.

4.1.4 Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada peta VENDEDORA para 
falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato 
constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador 
nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma 
reconhedda.

As três propostas apresentadas pela VPOWER - TELEMENIA para os Lotes B-III- 
A, B-IV e B-V não estão com firma reconhecida das duas pessoas que lá subscrevem:
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3. A proposta apresentada tem vali 
de realização do Leilão.

Jacareí, S. Paulo 13/05/2017 Ricar

de 180 dias, contados da data

íz da Silva esMárttrMunhóz

Iniludível, portanto, que não se obedeceu ao Edital também neste ponto, o que 
corrobora a necessidade de sua exclusão, bem como de suas propostas, para fins de 
deliberação acerca da presente contratação.

3.0 CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer-se seja exercido o cabível juízo de retratação, de modo a 
desclassificar as propostas do CONSÓRCIO VPOWER - TELEMENIA quanto aos Lotes já 
indicados, em razão de não obedecer o edital em dois pontos, ambos esmiuçados acima, 
abrindo-se a fase para lanceamentos viva-voz entre as outras duas licitantes, as quais 
apresentaram proposta cuja diferença encontra-se menor que 5% uma da outra, nos termos do 
que prevê o edital.

Em não sendo o caso, requer-se o processamento do presente recurso perante a 
Egrégia Diretoria desta ANEEL, reiterando-se os pedidos acima.

Pede deferimento.

oj—  -
Gilvan Guidin

Rovema Energia S/A

U M A  E M P R E S A
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