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NOTA TÉCNICA Nº 28/2019-CEL/ANEEL 
 
 

Em 26 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Processo: 48500.001520/2019-43. 
 
Assunto: Análise do Recurso Administrativo interposto por 
Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do Despacho nº 3.166, 
de 2019, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação – 
CEL divulgou a relação de concessionárias de transmissão que 
não atendem ao requisito de participação de que trata o item 
10.9.5 do Edital do Leilão de Transmissão nº 2/2019-ANEEL. 

 
 
 
 
 

I. DO OBJETIVO 

1. Esta Nota Técnica tem por objetivo analisar, em sede de juízo de reconsideração, o 
Recurso Administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas, em face da decisão da 
Comissão Especial de Licitação – CEL constante do Despacho nº 3.166, de 13 de novembro de 2019  

II. DOS FATOS 

2. Na 42ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 12 de novembro de 2019, após 
manifestação favorável do Tribunal de Contas da União – TCU, a Diretoria Colegiada da ANEEL 
aprovou o Edital do Leilão de Transmissão nº 2/2019-ANEEL, o qual visa contratar concessões para 
a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados de Acre, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 

3. Em cumprimento ao disposto no item 2.5.1 c/c a alínea “b” do item 10.9.6 do Edital, 
a Comissão Especial de Licitação – CEL tornou pública a relação das concessionárias de transmissão 
que não atendem ao requisito de participação disposto no item 2.5.1 c/c o item 10.9.5 do Edital. A 
decisão foi materializada no Despacho nº 3.166, de 2019. 

4. Dessa maneira, as concessionárias de transmissão Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - Chesf, Copel Geração e Transmissão S.A. – Copel-GT e Furnas Centrais Elétricas S.A. – 
Furnas ficaram impossibilitadas de participar do Leilão nº 2/2019-ANEEL como proponentes 
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isoladas, sendo-lhes, todavia, facultada a participação em consórcio, desde que não em condição 
majoritária (ver o item 2.5 do Edital). 

5. Inconformada, Furnas interpôs recurso administrativo requerendo a reforma do 
Despacho nº 3.166, de 2019, para permitir sua participação no Certame. 

III. DA ANÁLISE  

Tempestividade 

6. Nos termos do item 15.1 do Edital do Leilão nº 2/2019-ANEEL, dos atos da CEL caberá 
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação da decisão. 

7. O Despacho nº 3.166, de 2019, foi publicado em 14/11/2019 (quinta-feira). Dessa 
forma, por considerar o feriado nacional em 15/11/2019 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou em 
18/11/2019 (segunda-feira) e terminou em 22/11/2019 (sexta-feira). 

8. Verifica-se que a Recorrente interpôs sua petição recursal em 18/11/2019 (segunda-
feira), sendo, pois, tempestivo o Recurso. 

9. Assim, preenchidos os requisitos formais (tempestividade, legitimidade e interesse), 
deve ser conhecido o pedido de efeito suspensivo. 

Mérito 

10. No Recurso Administrativo a Recorrente solicitou sua exclusão da lista das 
concessionárias que não atendem ao requisito de participação de que trata o item 2.5.1 c/c o item 
10.9.5 do Edital do Leilão nº 2/2019-ANEEL, argumentando, em síntese, que:  

a) o Edital antecipou, para a data da sua publicação, a análise dos requisitos de 
habilitação técnica e que, por considerar a inversão de fases, o requisito somente 
poderia ser analisado na fase de habilitação, momento no qual sua participação 
no Certame seria possível; 

b) a exigência de habilitação técnica na data de publicação do Edital teria aplicação 
vedada, nos termos da decisão proferida pelo TCU no Acórdão nº 1.898/2006-
TCU/Plenário, de 16/10/2006;  

c) o Auto de Infração - AI nº 65/2016-SFE, deveria ser excluído do cômputo 
realizado, haja vista que não estaria incluso nos últimos 36 meses anteriores ao 
período de inscrição (9 e 10/12/2019) previsto no Edital; e 

d) há violação ao princípio da “competitividade”, insculpido no art. 29, inciso XI, da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
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11. Inicialmente, salienta-se que embora o histórico de desempenho na implantação de 
obras esteja incluído no item 10.9.5 como um dos requisitos de qualificação técnica, o Edital não 
deixa dúvidas que este é, sobretudo, um requisito de participação. 

12. Com efeito, o Edital estabelece expressamente, no item 2.5.1 que trata da 
participação no Certame, que as concessionárias de transmissão que não possuem histórico 
satisfatório, como disposto no item 10.9.5, não poderão sequer participar como proponentes do 
Leilão: 

2 DA PARTICIPAÇÃO 
 
[...] 
 
2.5 Não poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES: 
 
2.5.1 A CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO que não atender ao requisito 

estabelecido no item 10.9.5. 
 
[...] 
 
10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO deverá dispor 

de declaração fornecida pela fiscalização da ANEEL sobre o seu histórico de 
desempenho na implantação de obras de transmissão nos últimos 36 (trinta 
e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, comprovando: 

 
10.9.5.1  Não apresentar tempo médio de atraso na entrada em operação 

comercial de instalações de transmissão sob regime de concessão 
superior a 180 (cento e oitenta) dias em relação às datas previstas 
nos respectivos contratos, considerando as obras concluídas nos 
últimos 36 (trinta e seis) meses ou que deveriam ter sido concluídas 
até a publicação do Edital; 

 
10.9.5.2  Não ter sofrido, no mesmo período, 3 (três) ou mais penalidades 

relacionadas a atraso na execução de obras de transmissão em 
regime de concessão, já transitadas em julgado na esfera 
administrativa; e 

 
10.9.5.3 Não ter Certificado de Descumprimento Total do Termo de 

Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC transitado em julgado 
na esfera administrativa, na existência de TAC celebrado com a 
ANEEL, contemplando as obras de que trata o item10.9.5.1, 
passíveis de ajustamento de conduta.  

 
10.9.6 Concomitantemente à publicação do Edital, a ANEEL: 
 
[...] 
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a. divulgará o resumo do histórico de desempenho das CONCESSIONÁRIAS 
DE TRANSMISSÃO, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, fornecido pela 
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, com 
os respectivos parâmetros de tempo médio de atraso na entrada em 
operação e de número de penalidades irrecorríveis na esfera 
administrativa, para fins da comprovação ou não dos requisitos 
estabelecidos nos subitens, 10.9.5.1, 10.9.5.2 e 10.9.5.3; e 

 
b.   fará publicar, no Diário Oficial da União ― DOU, Despacho indicando a(s) 

CONCESSIONÁRIA(S) DE TRANSMISSÃO que não atende(m) aos requisitos 
de habilitação técnica em tela, cujo detalhamento dos dados 
considerados na apuração dos parâmetros de que trata o inciso anterior 
serão disponibilizados juntamente com o Edital. (grifos nossos) 

 

13. Observa-se, pois, que o item 2.5.1 c/c o item 10.9.5 e o item 10.9.6, “b”, visam 
assegurar a regular prestação do serviço público e, em última análise, preservar os direitos dos 
consumidores, já que estes podem ser onerados em razão de atrasos perpetrados pelas 
concessionárias de transmissão. Disso decorre a importância e a necessidade de se fixar requisitos 
de participação no Certame, a serem verificados/comprovados antes mesmo da oferta das 
propostas.  

14. Ressalta-se que a Procuradoria Federal junto à ANEEL – Procuradoria, mediante o 
Parecer nº 561/2012-PGE/ANEEL/PGF/AGU, de 29 de outubro de 20121, já se manifestou sobre a 
possibilidade jurídica de se estabelecer requisito de participação consistente no histórico de 
desempenho dos interessados, a ser aferido no momento da própria publicação do Edital, haja vista 
a existência de motivação técnica para tanto. 

15. Ao mencionar a decisão proferida pelo TCU no Acórdão nº 1.898/2006-Plenário, a 
Recorrente infere que a exigência de desempenho mínimo dos agentes setoriais no cumprimento 
aos contratos anteriormente firmados com a Administração Pública, caracterizaria análise dos 
requisitos da habilitação relativos à qualificação técnica, com “inversão da inversão de fases”. 

16. Ocorre que não é disso de que se trata o Despacho nº 3.166, de 2019. Com efeito, 
nos termos do Edital do Leilão nº 2/2019-ANEEL, a fase de habilitação envolve, além da qualificação 
técnica (item 10.9), a habilitação jurídica (item 10.8), a qualificação econômico-financeira (item 
10.10) e a regularidade fiscal-trabalhista (item 10.11). A própria qualificação técnica envolve outros 
aspectos (ver itens 10.9.1, 10.9.2, 10.9.3 e 10.9.4), que ainda não foram examinados pelo Despacho 
recorrido. 

17. Dessa maneira, não há que se falar em “inversão da inversão de fases”, mas sim em 
simples requisito de participação no Certame, que a Recorrente não atende, como apontado pelo 
Despacho nº 3.166, de 2019. 

                                                      
1 Ver o SIC nº 48516.004881/2012-00. 
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18. Ressalta-se que o requisito de participação nos Leilões de Transmissão, consistente 
na verificação do histórico de desempenho das concessionárias na implantação de instalações de 
transmissão nos últimos 36 meses anteriores à publicação do Edital, passou a integrar os editais 
desde o Leilão nº 7/2012-ANEEL, ocorrido em dezembro de 2012. Desde então, este requisito de 
participação vem sendo exigido e verificado consistentemente pela CEL. 

19. No que se refere ao cômputo do Auto de Infração nº 65/2016-SFE na apuração do 
número de autuações aplicadas por Furnas, o item 10.9.5 é claro ao estabelecer que o marco a ser 
considerado é a data de publicação do Edital e não a data de inscrição no Leilão ou qualquer outra. 

20. Assim, por considerar que a decisão definitiva quanto ao Auto de Infração nº 
65/2016-SFE foi publicada dentro da janela de 36 meses anteriores à publicação do Edital, deve-se 
entender que a Recorrente não atendeu ao requisito de participação previsto no item 10.9.5.2 do 
Edital. 

21. Destaca-se ainda que a Recorrente, na data de publicação do Edital, apresentava 
tempo médio de atraso na entrada em operação comercial de instalações de transmissão de 1.927 
dias, ou seja, dez vezes superior ao limite estabelecido no subitem 10.9.5.1, que, portanto, também 
não atendeu. 

22. Com relação ao alegado princípio da “competitividade”, registra-se que, ao contrário 
do entendimento da Recorrente, os requisitos de participação no Leilão, objeto do item 2.5 do 
Edital, não comprometem o caráter competitivo do Certame, conforme já manifestado pela 
Procuradoria no Parecer nº 589/2012/PGE-ANEEL/PGF/AGU, de 16 de novembro de 20122, que 
examinou caso similar. 

23. Com efeito, conforme se pode verificar na relação constante do Anexo I do Despacho 
nº 3.166, de 2019, das 248 concessionárias de transmissão atualmente em operação no mercado, 
apenas 3 extrapolaram os limites de penalidades e de atraso estabelecidos no item 10.9.5 do Edital 
do Leilão nº 2/2019. Não há, portanto, o alegado prejuízo à competitividade. 

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

b) Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

c) Edital do Leilão de Transmissão nº 2/2019-ANEEL. 

d) Portaria nº 6.012, de 17 de setembro de 2019. 

 

                                                      
2 Ver o SIC nº 48516.005159/2012-00. 
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V. DA CONCLUSÃO E DA RECOMENDAÇÃO 

25. A partir de tais argumentos, concluiu-se pela aprovação da anexa minuta de 
despacho, para conhecer do Recurso Administrativo apresentado por Furnas Centrais Elétricas S.A. 
– Furnas, e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão constante do Despacho nº 
3.166, de 13 de novembro de 2019, por meio do qual foi divulgado que a Recorrente, dentre outras, 
não atende ao requisito de participação de que trata o item 2.5.1 c/c 10.9.5 do Edital do Leilão nº 
2/2019-ANEEL. 

26. Deve-se, ainda, encaminhar os autos do Processo à Diretoria Colegiada da ANEEL para 
julgamento final do Recurso Administrativo, conforme o disposto no item 15.8 do Edital do Leilão 
de Transmissão nº 2/2019-ANEEL. 

 
 

(assinado digitalmente) 

HALDANE FAGUNDES LIMA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

(assinado digitalmente) 

JOSÉ RENATO PINTO DA FONSECA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

 
De acordo: 

 
 

(assinado digitalmente) 

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