
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

 
LEILÃO N. 02/2017-ANEEL 

 
 
Relatório da Comissão Especial de Licitação – CEL referente à análise da Representação interposta pela CTEEP 
– Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. (“ISA CTEEP”), em face do Comunicado Relevante 
n. 03, de 7 de dezembro de 2017, por meio do qual a CEL comunicou “que o prazo para aporte de garantia de 
proposta referente ao Leilão de Transmissão n. 02/2017-ANEEL fica estendido até as 12 horas do dia 
08/12/2017”.  

 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE REPRESENTAÇÃO 
 
I – OBJETIVO 
 
1. O presente Relatório tem como objetivo analisar a Representação interposta pela CTEEP – 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. (“ISA CTEEP”), em face do Comunicado Relevante n. 
03, de 7 de dezembro de 2017, por meio do qual a CEL comunicou “que o prazo para aporte de garantia de 
proposta referente ao Leilão de Transmissão n. 02/2017-ANEEL fica estendido até as 12 horas do dia 
08/12/2017”. 

II – HISTÓRICO 
 
2. Em 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital e respectivos Anexos do Leilão de Transmissão 
n. 02/2017-ANEEL, cujo cronograma de eventos previa, entre outras etapas, a realização da “inscrição e aporte 
de garantias de proposta” nos dias 6 e 7 de dezembro de 2017 e da sessão pública no dia 15 de dezembro de 
2017. 

3. Por meio do Comunicado Relevante n. 03, de 7 de dezembro de 2017, disponibilizado no site do 
referido certame, a Comissão Especial de Licitação “comunic[ou] que o prazo para aporte de garantia de proposta 
referente ao Leilão de Transmissão n. 02/2017-ANEEL fica[va] estendido até as 12 horas do dia 08/12/2017”. 

4. Em 14 de dezembro de 2017, véspera da sessão de realização do Leilão n. 02/2017, a CTEEP 
apresentou Representação contra o aludido Comunicado Relevante, alegando basicamente que: 

(i) “em que pese o comunicado se utilize da expressão ‘estendido’, o que se verifica é que o 
prazo em referência já estava encerrado, portanto, não se pode cogitar a hipótese de extensão de um marco 
já vencido e, sim, de uma reabertura de prazo. Isso porque o aludido comunicado foi assinado digitalmente às 
17:40:05hs, do dia 07.12.2017”; 

(ii) “considerando que o prazo para realização da entrega das apólices de garantia SE 
ENCERROU as 16:00hs do dia 07/12/2017 [...], o que se tem é a REABERTURA DE UM PRAZO PRECLUSIVO 
E PEREMPTÓRIO, o que lhe é vedado, pois beneficia os participantes que não cumprem o edital em detrimento 
daqueles que respeitam e cumprem as regras do certame”; 

(iii) “a reabertura, por parte do administrador, do prazo já encerrado, implica em prática de ato 
ilegal, afrontando o princípio da legalidade, uma vez que afasta a aplicação da norma contida no edital, lei maior 
do procedimento licitatório, sem o devido fundamento legal”; 
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(iv) “se ao administrador for permitida a reabertura do prazo para apresentação das garantias, 
mesmo após o seu encerramento, há que se perguntar se também lhe será autorizada a mesma reabertura de 
prazo no caso das propostas apresentadas pelos participantes da licitação”; 

(v) “verificada a presença das ilegalidades apontadas, que geraram vícios insanáveis no ato 
administrativo, não há outra hipótese a ser cogitada a não ser a sua declaração de NULIDADE, com aplicação 
de efeitos ‘ex tunc’, ou seja, retroativos à data de publicação do ato”. 

5. Ao final de sua Representação, a CTEEP requer que “seja reconhecida a nulidade do ato 
administrativo consubstanciado no Comunicado Relevante n. 03 [...] e, como consequência, sejam também 
retirados do mundo jurídico todos os demais atos que foram praticados [...] ou seja, sejam consideradas não 
entregues todas as apólices apresentadas e/ou substituídas pelas interessadas pelo certame após às 16:00hs do 
dia 07.12.2017. Resultante deste procedimento, estes proponentes, por não atenderem as regras do Edital do 
Leilão n. 02/2017, estão impedidos de participar das etapas subsequentes do certame”.  

 
III – ANÁLISE 
 
III.1 DA TEMPESTIVIDADE 
 
6. A Representação foi interposta contra decisão da CEL materializada no Comunicado Relevante 
n. 03, de 7 de dezembro de 2017, de maneira que o seu protocolo em 14 de dezembro de 2017 ‒ 5º dia útil após 
a publicação do ato recorrido ‒ é tempestivo1.  

III.2 DO MÉRITO 
 

7. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do Glossário constante do Apêndice A do Edital 
do Leilão n. 02/2017, INSCRIÇÃO é o “ato de entrega pelas INTERESSADAS dos documentos a serem 
apresentados à CEL, previamente à fase de pregão dos LOTES, que visa assegurar o interesse em participar 
do LEILÃO”. Para completar a INSCRIÇÃO no LEILÃO, que “obriga a PROPONENTE a apresentar proposta(s) 
e/ou manifestação de não interesse para o(s) LOTES(S) do LEILÃO em que se inscrever” (cf. item 7.1 do Edital), 
é exigido o aporte de garantia de proposta no valor, nas modalidades e condições estabelecidas na Seção 8 do 
Edital, ocorrendo esses dois eventos paralelamente, segundo previsão constante do Cronograma (dias 6 e 7 de 
novembro de 2017,ou seja, com término cerca de 8 dias antes da realização da sessão pública do certame). 
 
8. Já nos termos do item 9.1 do Edital, a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços 
ou eventuais manifestações de não interesse em apresentar proposta financeira dar-se-ia apenas na sessão 
pública do dia 15 de dezembro de 2017, na sede da B3, em São Paulo/SP, a partir das 12:00hs, observada a 
ordem de chamada dos Lotes do Leilão n. 02/2017 (de 1 ao 11).  

9. De outro lado, cumpre ressaltar que, nos termos da Portaria ANEEL n. 4.722, de 12 de setembro 
de 2017, a Comissão Especial de Licitação tem a “incumbência de coordenar os processos relativos à realização 
[...] dos leilões para contratação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica”, dentre outros, 
devendo, no exercício de suas funções, “adotar as providências necessárias à realização dos leilões e à emissão 

                                                        
1 O prazo recursal aplicável contra ato da CEL é de cinco dias úteis, consoante o disposto no item 15.1 do Edital do Leilão n. 02/2017. 
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dos atos administrativos correspondentes” e “fazer publicar os atos necessários e divulgar aos interessados”, 
entre outras atribuições. 

10. Observa-se, ainda, que o Leilão de Transmissão n. 02/2017-ANEEL é realizado com inversão da 
ordem de fases de julgamento (das propostas de preços) e de habilitação (exclusivamente dos proponentes 
vencedores), consoante previsto no item 1.4 do Edital. 

11. Nessas condições, percebe-se clara distorção nas alegações da CTEEP, especialmente quando 
indaga “se também [...] será autorizada [ao administrador] a mesma reabertura de prazo no caso das propostas 
apresentadas pelos participantes da licitação”. 

12. Confunde, portanto, a Representante uma etapa meramente de aferição prévia de interesse em 
participar do Leilão, que é a Inscrição/Aporte de Garantia, com a de entrega dos envelopes, na sessão pública 
do certame, “contendo o lance ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta financeira para o 
LOTE”. 

13. Ora, constituindo a Inscrição/Aporte de garantia evento preparatório e voltado ao conhecimento 
prévio do universo de potenciais interessados no objeto em licitação, não se vislumbra qualquer óbice ou 
impedimento para a eventual ampliação do prazo inicialmente previsto para essa etapa do Cronograma, sem 
prejuízo da manutenção da data de realização do certame, desde que, a critério da CEL, tal postergação possa 
concorrer para o aumento do número de participantes inscritos e a consequente elevação do nível de 
competitividade do Leilão. Sobressai aqui o princípio da finalidade. 

14. E foi exatamente isso o que motivou a publicação do Comunicado Relevante n. 03. Senão, 
vejamos. 

15. Analisando inúmeros pedidos de prorrogação de prazo, de até 48 horas, formulados junto à B3 
e/ou à CEL por empresas ou consórcios já inscritos para participar do Leilão de Transmissão n. 02/2017 e que 
vinham encontrando dificuldades (ou receavam não dispor do tempo necessário) para a entrega, até as 16:00 hs 
do dia 07/12/2017, de garantias que não possuíam certificação digital, a Comissão Especial de Licitação decidiu 
postergar esse prazo até as 12:00 hs do dia 08/12/2017, o que, na prática, representava a concessão de 5 horas 
adicionais, em face do horário de funcionamento da B3 (das 16:00 às 18:00 hs de 07/12/2017 e das 09:00 às 
12:00 hs de 08/12/2017). 

16. Tal decisão foi informada aos agentes requerentes antes das 16:00 hs do dia 07/12/2017, mas 
devido a questões operacionais relativas à assinatura do correspondente Comunicado Relevante [tanto o titular 
quanto o adjunto da SEL estavam fora da ANEEL] a sua divulgação na página do Leilão somente ocorreu por 
volta das 17:40 hs do mesmo dia. 

17. Contrariamente ao sustentado pela Representante, não se observa aqui nem a “reabertura de 
um prazo preclusivo e peremptório” e tampouco tratamento não isonômico quanto aos demais participantes do 
certame, soando ainda absolutamente forçada a alegação de que a ampliação do prazo para apresentação das 
garantias teria violado “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que altera as regras para 
a participação no certame, afetando a segurança e a estabilidade jurídica daqueles que possuem interesse em 
participar do procedimento licitatório”. 
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18. Ora, a publicação do Comunicado Relevante às 15:59 hs ou às 17:40 hs do dia 07/12/2017 (como 
efetivamente ocorrido) não produziria resultados diferentes dos efetivamente verificados, dado que o prazo 
adicionalmente concedido [a agentes já inscritos no sistema do Leilão] para a entrega das garantias aportadas 
se encerrava às 12:00 hs do dia seguinte, qualquer que fosse a sua identidade, conformação e/ou situação.  

19. É de concluir-se, pois, que, à luz do princípio da finalidade, não há maior relevância no fato de o 
Comunicado Relevante n. 03 ter sido publicado [pela CEL, dentro de sua competência regimental] um pouco além 
das 16:00 hs do dia 07/12/2017, tratando-se, em última análise, de mero erro formal, se tanto.  

20. Não obstante, quer a Representante transformar filigrana jurídica em ilegalidade, o que nem em 
aparência subsiste. 

21. De todo modo, em termos concretos, verificou-se que a quase totalidade dos solicitantes da 
prorrogação do referido prazo logrou entregar a respectiva garantia de proposta até as 16:00 hs do dia 
07/12/2017, conforme estabelecido originalmente no Cronograma de Eventos do certame. 

22. Com efeito, registra-se que apenas o Consórcio MEP, constituído pelo Terminal de Grãos 
Paranaguá S/A (1%) e REAG Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (99%), encaminhou 
garantias de proposta [para os Lotes 5, 9 e 10] dentro do prazo prorrogado pelo Comunicado Relevante n. 03, ou 
seja, às 21:13 hs do dia 07/12/2017, via e-mail leiloes@bvmf.com.br, e às 10:50 hs do dia 08/12/2017, os 
documentos físicos, entregues presencialmente na B3. 

23. Como o Consórcio MEP não se sagrou vencedor de qualquer dos Lotes para os quais se 
inscreveu e aportou garantia, restam prejudicados os pedidos de “nulidade do ato administrativo consubstanciado 
no Comunicado Relevante n. 03 [...] e, como consequência, sejam também retirados do mundo jurídico todos os 
demais atos que foram praticados com base no C.R. 03 ou seja, sejam consideradas não entregues todas as 
apólices apresentadas e/ou substituídas pelas interessadas pelo certame após as 16:00 hs do dia 07/12/2017”. 

24. Especificamente em relação à expressão “substituídas pelas interessadas”, não há qualquer 
procedência na alegação da Representante, em vista da expressa previsão editalícia de “posterior validação das 
Garantias de Proposta” (item 8.1.2) e de realização de diligências “destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo” (item 10.13) ou “para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou 
correções de caráter formal”. 

25. Não é demais lembrar que o resultado do processo de Inscrição/Aporte de Garantia de Garantia 
somente veio a ser divulgado mediante o Comunicado Relevante n. 04, de 14 de dezembro de 2017, pelo qual a 
CEL informou que “todos os participantes cadastrados e com Garantia de Proposta aportada para o Leilão n. 
02/2017 tiveram suas inscrições confirmadas e estão aptos a participar, na qualidade de PROPONENTES, da 
Sessão Pública do referido certame”. 

26. Ainda que o Consórcio MEP houvesse vencido qualquer dos Lotes em que se inscreveu no 
certame ‒ o que se admite apenas por hipótese ‒, não haveria, no entender desta Comissão, que se cogitar de 
anulação desse resultado por suposto vício do Comunicado Relevante que permitiu a complementação de sua 
inscrição/aporte de garantia, eis que tal interpretação constituiria rigorismo formal exacerbado, em prejuízo da 
competitividade e da modicidade de preços, contrariamente à jurisprudência dos órgãos de controle e dos 
tribunais, de que são exemplos os seguintes julgados: 
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“48. [...] o TCU já firmou entendimento no sentido de que os erros porventura detectados nos 
documentos/planilhas que detalham/especificam as propostas devem ser analisados com cautela, a 
fim de evitar o excesso de rigor e a consequente desclassificação indiscriminada de propostas. 
Nessas ocasiões, é primordial a observância aos princípios da competitividade, da 
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não alijar do certame empresas que estejam 
ofertando propostas mais vantajosas, incorrendo-se, assim, em ofensa ao interesse público.” 
(Acórdãos 537/2007-Plenário, 2586/2007-1ª Câmara, 1046/2008-Plenário, 4621/2009-2ª Câmara)    

“o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da burocracia que, 
além de não resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o manto 
da legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos e vírgulas como se isso 
fosse o mais importante a fazer. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a 
impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos.” 
(TC 004809/1999-8, Decisão 695-99, DOU 8/11/99, p.50, e BLC n. 4, 2000, p. 203). 

“TJ-RS - Apelação Cível : AC 70051147890 RS 

É certo que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da 
proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º da Lei n. 8.666/93). 
Por outro lado, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada (art. 41 da Lei n. 8.666/93).” 

  Todavia, conforme entendimento consagrado no âmbito do STJ: 

“Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária 
à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, 
na qual a existência de interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da 
proposta efetivamente mais vantajosa”. (REsp n. 797.179/MT, rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, 
DJ 07.11.2006) 

 
PELA FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL, É 
INDISPENSÁVEL DISTINGUIR ENTRE FORMALIDADE ESSENCIAL DE SIMPLES 
IRREGULARIDADE. [...]. AS FORMALIDADES DO EDITAL DEVEM SER EXAMINADAS À LUZ 
DA SUA UTILIDADE E FINALIDADE, BEM COMO DO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE QUE 
DOMINA TODO O PROCEDIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
CUSTAS PELO ESTADO. (Reexame Necessário N. 599333663, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Des.ª Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 
27/10/1999). 

 
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES. ATRASO NÃO-VERIFICADO. DOUTRINA. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 
1. A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, 
tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8 .6 66/93, art. 41). 
( . . . ) 
3. Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à 
finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a 
existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta 
efetivamente mais vantajosa (Lei 8 .666/93, art. 3). 
4. Recurso especial desprovido." (grifamos) 
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“RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. 
SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. 
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 
(...) 
3. O juízo a quo considerou desproporcional e excessivamente rigorosa a inabilitação do licitante, 
máxime porque a certidão faltante já existia à época do certame, não tendo sido  apresentada por 
singelo e justificável lapso do concorrente, devido à quantidade de documentação a ser fornecida na 
fase de habilitação. 
(...) 
5. A falta de apenas uma, dentre 578 certidões de regularidade fiscal perante a Previdência, 
não é fato bastante para macular a recorrida como particular inidôneo ao cumprimento do contrato, 
principalmente quando se comprova que a certidão faltante já existia na época da fase de 
habilitação, não tendo sido criada extemporaneamente pós-certame, conforme provado nas 
instâncias ordinárias. 
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se 
temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter 
competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não 
se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. 
Precedentes. 
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. 
(REsp 997.259/RS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 
25/10/2010) (grifo nosso) 

 
IV – DA DECISÃO DA COMISSÃO 
 
27. Do exposto, com base nas disposições constantes do item 15.7 do Edital do Leilão de 
Transmissão n. 02/2017, a Comissão Especial de Licitação – CEL decide, em juízo de reconsideração, (i) 
conhecer da representação interposta pela CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. 
(“ISA CTEEP”) e, no mérito, negar-lhe provimento; (ii) manter a decisão consubstanciada no Comunicado 
Relevante n. 03, de 07/12/2017, por meio do qual foi estendido, até as 12:00 hs do dia 08/12/2017, o prazo para 
aporte de garantia de proposta referente ao Leilão de Transmissão n. 02/2017; e (iii) encaminhar o assunto para 
deliberação final da Diretoria, conforme o disposto no item 15.8 do Edital e no inciso II e § 4º do art. 109 da Lei n. 
8.666/1993. 
 
 

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2017. 
 

 
 

IGOR BARRA CAMINHA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

 
 

ANDRÉ LUIZ TIBURTINO DA SILVA 
Membro da Comissão Especial de Licitação 

 
 

 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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