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CRG-C/138/2017. 

Curitiba, 01 de novembro de 2017. 
 

 
 
 
Ao 
Sr. Romário de Oliveira Batista  
Secretaria Executiva de Leilões – SEL 
Comissão Especial de Licitação - CEL 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
SGAN - Quadra 603 - Módulo J - 1º andar 
CEP: 70830-110 - Brasília – DF 
 
 
 
Assunto: RECURSO AO DESPACHO ANEEL-CEL Nº 3.609, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
PROCESSO 48500.002436/2017-85 
 
 
 
 
 Prezado Senhor, 
 
  
 A Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GT), pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.370.282/0001-70, com sede na Rua José 
Izidoro Biazetto, 158, Bloco A, Curitiba, Paraná, vem, respeitosamente, perante Vossa 
Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face do Despacho nº 3.609, de 26 
de outubro de 2017 (publicado em 27 de outubro de 2017), no prazo previsto no item 
15.1 do Edital do Leilão nº 02/2017, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
 
 
1 - DO DESPACHO RECORRIDO 
 
 
 No dia 26 de outubro de 2017, a Comissão Especial de Licitação - CEL da ANEEL 
proferiu o Despacho nº 3.609, publicado em 27 de outubro de 2017 (DSP 3.609), onde 
tornou público, nos termos do item 10.9.6 do Edital, que as concessionárias de 
transmissão CHESF, ELETRONORTE, FURNAS e COPEL-GT não atendem o requisito de 
habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do Edital de Leilão nº 02/2017.  
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 O Edital de Leilão nº 02/2017 assim prevê: 
 

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  item 10.9.5.1,  passíveis  de 
ajustamento de conduta. 

 
   Os Anexos I, II e III do DSP 3.609/2017 apresentam, por concessionária, o 
detalhamento dos dados considerados na apuração dos parâmetros de tempo médio 
de atraso na implantação de instalações de transmissão, o número de penalidades por 
atraso na execução das obras de transmissão (irrecorríveis na esfera administrativa) 
aplicadas às referidas empresas, nos 36 meses anteriores à publicação do Edital do 
Leilão nº 02/2017, como também a relação das obras, objetos de contratos de 
concessão, consideradas no cálculo do Anexo I. 
 
  Deste modo, o Anexo I do DSP 3.609/2017, que apresenta a relação, por Agente 
de Transmissão, da quantidade de Autos de Infração – AI, , o seguinte apontamento 
em relação à Copel GT: 
 

Agente 
Autos de Infração julgados no âmbito 

administrativo ou sem recurso 
Média de atraso 
das obras (dias) 

COPEL – GT 3 602,25 

 
 No Anexo II, por sua vez, que traz a relação, por Agente de Transmissão, dos 
Autos de Infração – AI, relativos a obras, objeto de Contrato de Concessão, com 
penalidades irrecorríveis no âmbito administrativo nos últimos 36 (trinta e seis) meses, 
assim foi apresentado o resultado em relação à Copel GT: 
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Agente AI 
Data do 

AI 
Despacho 
Diretoria 

Data 
Publicação 

Processo 
Punitivo 

COPEL 
GT 

21/2014-
SFE 

08/04/2014 
Despacho 

4518/2014 
25/11/2014 48500.004082/2013 

COPEL 
GT 

106/2016-
SFE 

14/12/2016 
Despacho 
548/2017 

24/02/2017 48500.004368/2015 

COPEL 
GT 

75/2016-
SFE 

29/09/2016 
Despacho 
616/2017 

09/03/2017 48500.002596/2015 

 
 E, por fim, no Anexo III, que traz a relação das obras, objeto de Contratos de 
Concessão, concluídas após 27/10/2014 ou ainda em andamento, mas que já deveriam 
ter entrado em operação até 27/10/2017, consideradas no cálculo do Anexo I, em 
relação à Copel GT encontramos o seguinte: 
 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 
Conclusão 
Ato Legal 

Conclusão 
ou Previsão 

Situação Atraso 

COPEL 
GT 

LT Araraquara 2 – 
Taubaté, C5, em 500 kV – 

Linha de Transmissão 

CC 
010/2010 

06/10/2012 09/02/2018 Atrasado 1952 

COPEL 
GT 

LT Araraquara 2 – 
Taubaté, C5, em 500 kV – 

Subestações 

CC 
010/2010 

06/10/2012 09/02/2018 Atrasado 1952 

COPEL 
GT 

LT 230 kV – Londrina – 
Figueira C2 

CC 
022/2012 

27/08/2014 28/06/2015 Concluído 305 

COPEL 
GT 

LT 230 kV Salto Osório – 
Foz do Chopim C2 

CC 
022/2012 

27/08/2014 29/03/2015 Concluído 214 

COPEL 
GT 

LT 230 kV Assis – 
Paraguaçu Paulista II – SE 

Paraguaçu Paulista II 
230/88-138kV 

CC 
002/2013 

25/12/2014 24/01/2016 Concluído 395 

COPEL 
GT 

LT Bateias – Curitiba 
Norte 230 kV e SE Curitiba 

Norte 230/138 kV 

CC 
005/2014 

29/07/2016 04/07/2016 Concluído 0 

COPEL 
GT 

LT Foz do Chopim – 
Realeza 230 kV e SE 

Realeza 230/138 kV, pátio 
novo em 230 kV 

CC 
021/2014 

05/03/2017 16/01/2017 Concluído 0 

COPEL 
GT 

LT 500 kV Assis – Londrina 
, C2 

CC 
022/2014 

05/09/2017 09/08/2017 Concluído 0 

 
 
2. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – AI, RELATIVOS A OBRAS, OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO, COM 

PENALIDADES IRRECORRÍVEIS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NOS ÚLTIMOS 36 (TRINTA E SEIS) MESES 
 
 No que diz respeito ao item 10.9.5.2, cumpre-nos esclarecer que houve um 
equívoco ao se considerar, para o cômputo dos Autos de Infração relativos a atraso na 
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execução de obras constantes do ANEXO II do DSP 3.609/2017, o AI nº 021/2014-SFE, 
de que trata o processo 48500.004082/2013-80. 

 
 Conforme já noticiado à SEL, por meio da Carta CRG-C/033/2017, protocolada 
por ocasião da publicação do Despacho nº 2.587, de 27 de setembro de 2016, o 
referido Auto de Infração não tem por objeto o atraso na execução de obras de 
transmissão. 

 
 Deste modo, equivocada a consideração do referido AI na composição do 
Anexo II do DSP 3.609/2017, para fins do cômputo do cálculo no atraso em obras. 

 
 O AI 021/2014 tem outro objeto, que não o atraso na execução de obras, não 
se enquadrando, portanto, no item 10.9.5.2 do Edital. Da leitura dos referidos autos, 
bem como da análise do seu enquadramento, observa-se que no entendimento da 
ANEEL, a Copel GT teria incorrido em descumprimento de obrigação contida na 
Cláusula Segunda do Contrato de Concessão (mas esse descumprimento, todavia, não 
diz respeito a atraso na execução de obras), tendo sido, em razão disso, condenada a 
arcar com penalidade de multa do Grupo II, nos termos do art. 5, inciso VIII da REN 
063/2004, conforme reproduzimos a seguir: 

 

 
Constante da Folha 1 do AI 021/2014-SFE 

 

 
Constante da Folha 3 do AI 021/2014-SFE 
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Constante da Folha 7 do AI 021/2014-SFE 

 

 Observe-se, acima, que  a penalidade aplicada no Auto de Infração nº 
021/2014-SFE não está relacionada a atraso na execução das obras em regime de 
concessão.   
 
 O enquadramento legal relacionado a atraso de obras seria o previsto no inciso 
XII do art. 6º da REN 063/2004, senão vejamos: 

 
“Art. 6º Constitui infração, sujeita à  imposição  da  penalidade  de  multa  do  
Grupo  III: (Redação dada pela REN ANEEL 285 de 16.10.2007.) 
 
(...) 
 
XII - descumprir os prazos estabelecidos nos atos de outorga de concessões, 
permissões ou autorizações de implantação de instalações de produção, 
transmissão ou distribuição de energia elétrica; 
 
(...)”  

 
 Outrossim, utilizando-se do instrumento de “busca” de palavras, constata-se 
que a palavra “atraso”, em momento algum, foi mencionada no AI 021/2014. 
 
 E, por fim, cabe ainda esclarecer que, o Auto de infração nº 021/2014-SFE foi 
lavrado em 08.04.2014, período anterior aos 36 meses anteriores a publicação do 
presente Edital, ocorrida no dia 27.10.2017.  
 
 Embora o processo tenha transitado em julgado apenas em 19 de novembro de 
2014, por meio do DSP 4.518/2014, o referido AI não é elegível para figurar entre 
aqueles relacionados no anexo II do DSP 3.609/2017, uma vez que a penalidade 
imputada à Copel GT deu-se no momento da lavratura do Auto de Infração, ou seja, 
em 08/04/2014, sendo desde então exigível a penalidade, sendo que, inclusive, para os 
fins de atualização monetária, a penalidade aplicada, por ocasião da data de 
pagamento, retroage à data da instauração do AI. Portanto, o período “extrapola” os 
36 meses anteriores à publicação do Edital objeto do presente certame. 
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 Ao computar o AI 021/2014 para inabilitação da Copel GT, a ANEEL inova no 
ordenamento jurídico, uma vez que extrapola as exigências do próprio Edital, que 
apenas define para fins de inabilitação de que trata o item 10.9.5, os atrasos em obras. 
 
 A vinculação ao Edital é princípio obrigatório, tanto para o administrado, 
quanto para a Administração, nos termos do art. 41 da Lei de Licitação. O Edital 
submete tanto a Administração Pública licitante como os interessados na licitação 
(proponentes), à rigorosa observância dos termos e condições do Edital. 
 
 A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital ao qual 
se acha estritamente vinculada. O Edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, 
assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas 
unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, 
qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. 

 Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que 
estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes – 
sabedoras do inteiro teor do certame. 

 A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou 
permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato. 
 
 Diante do exposto, considerando-se que: 
 

(a) O princípio da vinculação ao Edital, que vincula todas as partes envolvidas no 
certame; 

(b) O contido no item 10.9.5 do Edital prevê como requisitos de habilitação: 
 

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  item 10.9.5.1,  passíveis  de ajustamento de 
conduta. 
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(c) O Auto de Infração nº 021/2014 não trata de atraso na execução de obras de 
transmissão, mas sim a descumprimento, outro, em relação ao Contrato de 
Concessão 027/2009; 

(d) Mesmo que se tratasse de atraso em obra, a penalidade imposta à Copel GT 
em função do referido AI deu-se em período anterior aos 36 meses anteriores a 
publicação do respectivo Edital (27/10/2017), uma vez que a penalidade 
retroage, para todos os fins, à data da lavratura do AI, ou seja, a 08/04/2014; 
 

 Requer-se a exclusão do AI 021/2014 dos Anexos I e II, para fins de cômputo 
dos Autos de Infração relativos a obras, objeto de Contrato de Concessão, com 
penalidades irrecorríveis nos últimos 36 meses anteriores à publicação do Edital. 

 
 

3 – DOS ATRASOS EM RELAÇÃO AO CC 002/2013 
 

 
 Conforme mencionado anteriormente, o item 10.9.5.2 do Edital prevê que, 
para fins de qualificação, a concessionária não poderá:  
 

“(...) 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 
(...)” 

 
 Corroborando com o previsto no item 10.9.5.2 do Edital, observe-se que, no 
Anexo II do DSP 3.609/2017, constam em relação à Copel GT, a menção aos seguintes 
despachos (irrecorríveis no âmbito administrativo): 
 

Agente AI Data do AI 
Despacho 
Diretoria 

Data 
Publicação 

Processo 
Punitivo 

COPEL GT 21/2014-SFE 08/04/2014 
Despacho 

4518/2014 
25/11/2014 48500.004082/2013 

COPEL GT 106/2016-SFE 14/12/2016 
Despacho 
548/2017 

24/02/2017 48500.004368/2015 

COPEL GT 75/2016 29/09/2016 
Despacho 
616/2017 

09/03/2017 48500.002596/2015 

 
 No que diz respeito ao AI 21/2014 (primeira coluna, acima), conforme já 
tratado no item anterior, a decisão proferida no DSP 4518/2014 não diz respeito a 
obras em atraso. Assim sendo, deve a referência ser excluída da relação constante dos 
Anexos I e II. 

 
 Com relação ao AI 106/2016 (segunda coluna, acima), que resultou no DSP 
548/2017, este se trata de decisão proferida em relação ao atraso de obras 
relacionadas ao Contrato CC 002/2013 e, por fim, no tocante ao AI 75/2016, que 
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resultou no DSP 616/2017, este diz respeito ao atraso de obras relacionadas ao 
Contrato CC 022/2012. 
 
 Nenhum Despacho irrecorrível, todavia, foi proferido em relação aos atrasos de 
obras de que trata o CC 010/2010. 
 
 Além disso, encontra-se pendente de decisão da ANEEL, justamente, pedidos 
de excludente de responsabilidade relacionado aos atrasos nas referidas obras 
(protocolo 48513.023095/2016-00, processo 48500.002695/2014-63), conforme 
reproduzido abaixo: 
 

 
Extraído do protocolo 48513.023095/2016-00 

 
 Não obstante esteja em andamento o processo que discute a excludente de 
responsabilidade da Copel GT em relação aos atrasos nas obras relacionadas ao CC 
010/2010, a ANEEL entendeu por bem inabilitar a Copel GT para participação no leilão, 
desrespeitando os princípios constitucionais e de direito administrativo, como também 
viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 
 
 A inabilitação da Companhia para a participação no certame trata-se de fator 
extremamente grave e danoso, além de arbitrário em função das considerações acima 
expostas. 
 
 Enquanto a responsabilidade pelos atrasos estiver sob discussão, a Copel GT 
não pode ser penalizada pelos mesmos. Somente após a regular análise e julgamento 
pela ANEEL, que constatem, efetivamente, a responsabilidade pelos atrasos, bem 
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como os dias eventualmente reconhecidos como não amparados por excludentes, é 
que os mesmos poderão ser considerados, para qualquer fim, em desfavor da 
concessionária. 
 
 Com efeito, o art. 5º da Constituição Federal que arrola os direitos e garantias 
fundamentais próprios do Estado social e democrático de direito dispõe que: 
 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e 
recursos a ela inerentes.” 

 
 A Lei nº 9.784/1999, por sua vez, impõe à Administração Pública a observância 
de diversos princípios, bem como estabelece diversas garantias aos administrados na 
condução dos processos administrativos, dentre os quais: 
 

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 

 
 Os princípios fundamentais, acima, foram descumpridos, uma vez que a Copel 
GT está sendo impedida de participar de licitação em função de atrasos que estão 
sendo objeto de pedido de excludente de responsabilidade, sem que o processo 
administrativo tenha sido julgado. 
 
 Ora, para que o atraso seja considerado como causa de inabilitação da 
proponente e, estando justamente pendente de análise, pela ANEEL, a culpabilidade 
(total ou parcial) da Copel GT pelo atraso, é no mínimo necessário que a culpa pelos 
atrasos, efetivamente, seja imputável à Copel GT, para que se restrinja a participação 
no presente certame, fundamentalmente considerando-se os referidos atrasos. 
 
 Outrossim, no referido processo administrativo, além da culpabilidade da Copel 
GT, não foi sequer analisado o seu pleito de prorrogação do prazo, formulado no 
processo nº 48500.002695/2014-63, conforme atestam os documentos que integram 
o processo. 
 
 É assegurado no nosso ordenamento jurídico que ninguém pode ser 
considerado culpado até que seja provada a sua responsabilidade sobre o ato, 
observando-se o princípio da presunção de inocência, possibilitando-se a 
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individualização das condutas e das respectivas penas, atribuindo-se a 
responsabilidade somente àquele a que, efetivamente, se deu causa. 
 
 É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria, que o processo administrativo 
punitivo é regido pelos mesmos princípios que permeiam o Direito Penal, pelo que se 
pressupõe, assim, a inocência do administrado, principalmente em função da 
semelhança entre o processo penal e o processo administrativo, haja vista a atribuição 
de penalidades diante da apuração de condutas infratoras. 
 
 Isso significa dizer que, além de ter que observar os princípios da legalidade, 
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, dispostos na Lei do Processo 
Administrativo, o órgão regulador deve observar, ainda, no exercício do seu poder 
sancionador, princípios como o da culpabilidade e da presunção de inocência, próprios 
do Direito Penal e igualmente aplicáveis ao Direito Administrativo Sancionador. 
 
 Essa sujeição e analogia entre regimes jurídicos atraem alguns postulados a 
serem observados pelo administrador, como por exemplo, o nexo de causalidade com 
a devida demonstração do elo causal entre o fato e a conduta supostamente infratora, 
além de outros, como a necessidade de demonstração da culpabilidade do agente. 
 
 No mesmo sentido, a Lei nº 8.666/1993, que institui normas sobre licitações e 
contratos administrativos, determina que somente o atraso injustificado na execução 
do contrato pode ensejar a aplicação de penalidade. 
 
 E isso vale tanto no âmbito do contrato administrativo eventualmente 
descumprido, como para além do contrato, ou seja, impedindo a participação em 
novo certame sem a apuração da efetiva responsabilidade pelo atraso, estando a 
mesma pendente de análise pelo Poder Concedente ou de quem lhe faça as vezes. A 
respeito, vejamos os ensinamentos de Marçal Justen Filho1: 
 

“A incidência do regime penalístico produz necessariamente a extensão dos 
princípios processuais pertinentes no tocante à aplicação das sanções 
administrativas. O sancionamento tem de ser produzido segundo rigoroso 
processo administrativo, no qual se adotarão garantias de extrema 
relevância em prol do acusado. Ademais disso, não se admitirão punições 
fundadas em meros indícios do evento ilícito imputado. Os indícios prestam-
se apenas para eventual prova de circunstâncias acessórias – nos termos do 
art. 159 c/c o art. 239 do CPP.” 

 
 Considerando-se que a concessionária somente pode responsabilizada pelo 
atraso injustificado2, é medida de rigor a constatação de sua responsabilidade 
mediante a conclusão do regular processo administrativo em andamento.  
                                                           
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. – São Paulo: 

Dialética, 2012, p.1014 
2
 Idem, p´.1007: “Se havia motivo justificado para o atraso, o particular não poderá ser punido, daí a 

relevância de ser realizado o respectivo processo administrativo.” 
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 Por consequência lógica, resta evidente que impedir a Copel GT de participar 
do certame, inabilitando-a em função dos atrasos relacionados às obras relativas ao CC 
010/2010, configura-se ato ilegal, não podendo ser imputada qualquer penalidade até 
a decisão final do processo administrativo em trâmite na ANEEL. 
 
 Além disso, a ANEEL inova no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que 
presume a culpa do agente, em inobservância ao disposto nos diplomas legais acima já 
mencionados. 
 
 Assim sendo, requer-se sejam excluídos do Anexo III os dias de atraso 
relacionados ao Contrato de Concessão CC 010/2010. 
 
 
4 – DO PEDIDO 
 
 Diante de todo o acima exposto, considerando-se: 
 

i. O princípio da vinculação ao Edital, que submete todas as partes 
envolvidas no certame; 

ii. O item 10.9.5 do Edital prevê como requisitos de habilitação:  
 

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  item 10.9.5.1,  passíveis  de ajustamento de 
conduta. 

 
iii. O Auto de Infração nº 021/2014 não trata de atraso na execução de 

obras de transmissão, mas sim a descumprimento, outro, em relação ao 
Contrato de Concessão 027/2009; 

iv. Mesmo que se tratasse de atraso em,  a penalidade imposta à Copel GT 
em função do referido AI deu-se em período anterior aos 36 meses 
anteriores a publicação do respectivo Edital (27/10/2017), uma vez que 
a penalidade retroage, para todos os fins, à data da lavratura do AI, ou 
seja, a 08/04/2014; 
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1) Requer-se a exclusão do AI 021/2014 dos Anexos I e II, para fins de 

cômputo dos Autos de Infração relativos a obras, objeto de Contrato de 
Concessão, com penalidades irrecorríveis nos últimos 36 meses anteriores 
à publicação do Edital. 

 
 Considerando-se, também: 
 

v. Que nenhum Despacho irrecorrível foi proferido em relação aos atrasos de 
obras de que trata o CC 010/2010; 

vi. Que o pedido de excludente de responsabilidade em relação aos atrasos 
relacionados ao CC 010/2010 encontra-se em andamento na ANEEL; 
  
2) Requer-se sejam excluídos do Anexo III os dias de atraso relacionados ao 

Contrato de Concessão CC 010/2010. 
 
 
 Feitas as exclusões acima, os Anexos I, II e III, em relação à Copel GT, passariam 
a ser os seguintes: 
 

ANEXO I 
 

Agente 
Autos de Infração – AIs julgados no 

âmbito administrativo ou sem 
recurso 

Média de atraso das obras 
(dias) 

COPEL – GT 2 114,25 

 
 

ANEXO II 
 
 
 

Agente AI 
Data do 

AI 
Despacho 
Diretoria 

Data 
Publicação 

Processo 
Punitivo 

COPEL 
GT 

106/2016-
SFE 

14/12/2016 
Despacho 
548/2017 

24/02/2017 48500.004368/2015 

COPEL 
GT 

75/2016 29/09/2016 
Despacho 
616/2017 

09/03/2017 48500.002596/2015 
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ANEXO III 
 

 

Agent
e 

Empreendimen
to 

Ato de 
Outorga 

Conclusão 
Ato Legal 

Conclusão 
ou 

Previsão 
Situação Atraso 

COPEL 
GT 

LT Araraquara 2 
– Taubaté, C5, 
em 500 kV – 

Linha de 
Transmissão 

CC 
010/201

0 

06/10/201
2 

09/02/201
8 

(PEDIDO DE 
EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDA

DE EM 
ANDAMENTO) 

(PEDIDO DE 
EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDA

DE EM 
ANDAMENTO) 

COPEL 
GT 

LT Araraquara 2 
– Taubaté, C5, 
em 500 kV – 
Subestações 

CC 
010/201

0 

06/10/201
2 

09/02/201
8 

(PEDIDO DE 
EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDA

DE EM 
ANDAMENTO) 

PEDIDO DE 
EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDA

DE EM 
ANDAMENTO) 

COPEL 
GT 

LT 230 kV – 
Londrina – 
Figueira C2 

CC 
022/201

2 

27/08/201
4 

28/06/201
5 

Concluído 305 

COPEL 
GT 

LT 230 kV Salto 
Osório – Foz do 

Chopim C2 

CC 
022/201

2 

27/08/201
4 

29/03/201
5 

Concluído 214 

COPEL 
GT 

LT 230 kV Assis 
– Paraguaçu 

Paulista II – SE 
Paraguaçu 
Paulista II 

230/88-138kV 

CC 
002/201

3 

25/12/201
4 

24/01/201
6 

Concluído 395 

COPEL 
GT 

LT Bateias – 
Curitiba Norte 

230 kV e SE 
Curitiba Norte 

230/138 kV 

CC 
005/201

4 

29/07/201
6 

04/07/201
6 

Concluído 0 

COPEL 
GT 

LT Foz do 
Chopim – 

Realeza 230 kV 
e SE Realeza 
230/138 kV, 

pátio novo em 
230 kV 

CC 
021/201

4 

05/03/201
7 

16/01/201
7 

Concluído 0 

COPEL 
GT 

LT 500 kV Assis 
– Londrina , C2 

CC 
022/201

4 

05/09/201
7 

09/08/201
7 

Concluído 0 

 
3) Requer-se, por fim, a reforma da decisão proferida DSP 3.609/2017, cem 

caráter de urgência, para considerar a Copel GT como habilitada para o 
Leilão 02/2017. 

 
 Termos em que, 
 
 Pede Deferimento. 
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Atenciosamente, 
 
(assinado digitalmente) 

Marcio Raphael Ploszaj 
Gerente Assistente 
Coordenação de Assuntos Regulatórios 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
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