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São Paulo, 14 de dezembro de 2017.                                                      CT/R/2239/2017 

 

À 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

Secretaria Executiva de Leilões - SEL 

SGAN Quadra 603 - Módulos “I” e “J” 

70830-030 - Brasília - DF 

 

 

Atenção:  Sr. Romário de Oliveira Batista 

 Presidente da Comissão Especial de Licitação e Gerente da Secretaria Executiva 

de Leilões  

 

 

C/C: Sr. José Juhrosa Junior  

 Diretor Relator 

  

 

Assunto:  Representação em face da decisão/comunicação da Comissão Especial de 

Licitação da SEL/ANEEL - Leilão de Transmissão nº  02/2017 – Comunicado 

Relevante nº 03 de 07.12.2017.  

 

Referência: Processo nº 48500.002436/2017-85 

 
 
Prezado Senhor,  
 
 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. (“ISA 

CTEEP”), concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, com sede na 

Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.998.611/0001-04 vem perante a Comissão Especial de Licitação da Secretaria 

Executiva de Leilões da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (“CEL/ANEEL”), 

apresentar a presente REPRESENTAÇÃO em face da decisão/comunicação no âmbito do Leilão 
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de Transmissão nº 002/2017, conforme manifestado por meio do Comunicado Relevante nº 03 

de 07.12.2017, por meio das razões abaixo expostas, na expectativa de ver seu pleito apreciado 

e atendido por esta Secretaria Executiva de Leilões. à presença desta Comissão Especial de 

Licitação 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. Primeiramente, cumpre ressaltar que a ISA CTEEP teve conhecimento da decisão proferida 

pela SEL/ANEEL, ao acessar o website da Agência (www.aneel.gov.br) em 07.12.2017, 

mesma data da emissão do Comunicado Relevante nº 03 de 07.12.2017. Assim, observado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, II, da Lei nº 8.666/1993, aplicável às 

licitações e aos contratos da Administração Pública, resta plenamente demonstrada a 

tempestividade da presente REPRESENTAÇÃO. 

 

II - DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS 

 

2. Como é de conhecimento desta Agência Reguladora, de acordo com o Cronograma do Edital 

do Leilão nº 02/2017, o prazo para o aporte de GARANTIA DE PROPOSTA, etapa 

fundamental para a validação e conclusão das INSCRIÇÕES das empresas interessadas em 

participar do certame encerrou às 16:00hs, do dia 07.12.2017.  

 

3. Muito embora o edital assim estabelecesse, esta respeitosa Comissão, em total afronta aos 

comandos transcritos no instrumento convocatório de natureza pública, emitiu o ato 

administrativo consubstanciado do Comunicado Relevante nº 03 de 07.12.2017, por meio do 

qual reabriu o prazo para apresentação das apólices de GARANTIA DE PROPOSTA em total 

afronta ao princípio da legalidade, fundamento basilar dos procedimentos licitatórios. Apenas 

a título ilustrativo, permita-se trazer à colação o texto do comunicado ora rebatido: 

 

“A Comissão Especial de Licitação da ANEEL comunica que o prazo 

para aporte de garantia de PROPOSTA referente ao Leilão de 

Transmissão nº 02/2017-ANEEL fica estendido até as 12 horas do 

dia 08/12/2017.” (Grifo nosso) 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A2C99B670042CAA7 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

ASSINADO DIGITALMENTE POR FABIO SILVA MARQUES

Número: 48513.042786/2017-00

Data de recebimento: 14/12/2017

http://www.aneel.gov.br/


  

 

 

                                                                                                                                                         ~ 3 ~
   
  

 
4. Importante ressaltar que, 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, conforme verificação de assinatura abaixo contida

 

5. Dito de outro giro verbal, apesar de o comunicado dizer que “fica estendido o prazo”, na 

verdade, considerando que o prazo para a realização da entrega das apólices de garantia SE 

ENCERROU às 16:00hs do dia 07/12/2017, e que o comunicado apenas foi ASSINADO às 

17:40hs 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. 

 

6. Vale dizer que ao se encerrar o prazo para a entrega das apólices de garantia nos termos 

previstos no edital, lei da licitação, operou-se a preclusão, ou seja, a perda da oportunidade 

de praticar o ato pelos interessados em participar do certame, por não te-lo feito 

oportunamente. 

 

7. Portanto, findo o prazo previsto no edital, qual seja, dia 07/12/2017, às 16:00 hs., somente 

àqueles interessados que diligenciarem a cumprir a obrigação de entrega das garantias, 

tempestivamente, nos termos do instrumento convocatório, deve ser conferido o direito de 

participar do certame. NÃO HÁ QUE SER CONFERIDA NOVA OPORTUNIDADE PARA 

APRESENTAÇÃO DAS GARANTIAS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DO EDITAL DE MODO A 

PRIVILEGIAR AQUELES QUE NÃO SE INCUMBIRAM DE CUMPRIR A LEI. 
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8. Desta maneira, encerrado o prazo para entrega das garantias, previsto no edital, não cabe ao 

administrador reabri-lo de modo a prestigiar aqueles que não diligenciaram a cumprir a 

obrigação tempestivamente. 

 

9. Agindo assim, estar-se-ia a prestigiar o inadimplente em detrimento ao adimplente, ou seja, 

privilegiando aquele que descumpriu a lei em desfavor do interessado diligente que se 

esforçou a atender à determinação legal. 

 

10. 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. 

 

11. Ora, 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. 

 

12. Pode, então, após encerrado o prazo de apresentação de todas as propostas dos 

proponentes, o administrador emitir um comunicado autorizando a REABERTURA do prazo 

para a apresentação das propostas? A resposta, por óbvio, é a não autorização de tamanha 

ilegalidade. 

 

13. Nesta linha, cabe dizer que o agente da SEL/ANEEL, somente pode praticar o ato 

administrativo previsto ou permitido por lei. Destarte, em razão do edital não prever a 

possibilidade de reabertura do prazo, por meio da emissão de um simples comunicado 

relevante, instrumento que possui a finalidade apenas de informar, esclarecer e/ou nivelar 

informações, não poderá, portanto, alterar regras do certame, incorrendo, por consequência, 

a violação ao princípio da legalidade. Salienta-se que a Legalidade é o princípio da 

subordinação à lei, pois o Administrador só atua se houver permissivo legal ou previsão no 

edital.  
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14. O ato de reabertura de um prazo já encerrado, sem qualquer previsão legal, praticado 

pelo administrador, além de violar o princípio da legalidade, afronta, também, o 

princípio da isonomia, pois, confere direitos e privilégios distintos aos participantes do 

certame, prestigiando aqueles que não envidaram os esforços necessários ao cumprimento 

da lei. 

 

14. Ora, assim sendo, a decisão ora contestada confere tratamento diferenciado aos 

participantes, na medida em que alguns interessados cumpriram fielmente as regras do edital 

do certame, enquanto outros DEIXAM DE CUMPRIR O EDITAL e após o transcurso do prazo 

peremptório e preclusivo, são beneficiados pela reabertura, sem qualquer amparo legal, 

reabrindo um PRAZO JÁ ENCERRADO. Ressalta-se, novamente, o correto termo a ser 

utilizado para este tipo de ação, qual seja, reabertura e não extensão de prazo. Tal fato viola 

as disposições expressamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes do leilão. 

 

15. Ao participar do processo de INSCRIÇÃO do Leilão de Transmissão nº 002/2017, não 

apenas estava assegurado à ISA CTEEP o tratamento isonômico quanto aos demais 

participantes do certame, como eram conhecidas as regras previstas no edital, vinculando a 

empresa e todos os demais participantes às disposições e condições inicialmente 

estabelecidas no instrumento convocatório.  

 

16. Ademais, vale destacar que o ato, ora impugnado, ao reabrir o prazo para apresentação 

das garantias, lembre-se, após o implemento do seu termo final, viola, também, o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que altera as regras para a participação 

do certame, afetando a segurança e a estabilidade jurídica daqueles que possuem interesse 

em participar do procedimento licitatório. 

 

17. Vale dizer que tal princípio estabelece que o edital é a “lei” da licitação, pois prevê todas 

as normas que devem ser cumpridas pelos licitantes e pela Administração Pública, vinculando 

ambas as partes. Ou seja, resta demonstrada a patente ilegalidade praticada pelo 

administrador que afeta os interesses daqueles participantes do certame. 
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18. Por todo exposto, é notória a violação perpetrada por meio do Comunicado Relevante nº 

03 de 07.12.2017, aos princípios da vinculação ao instrumento licitatório, da isonomia e da 

legalidade. Assim, a comissão deve retirar do mundo jurídico o comunicado 

relevante 03, assinado às 17:40hs do dia 07/12/2017, que, sem qualquer amparo 

legal, REABRIU uma ETAPA do procedimento licitatório que já havia terminado, 

bem como declarar a nulidade de todos os atos que estiverem ampardos neste comunicado 

sem base jurídica e legal.  

 

19. Ad argumentandum, além dos fundamentos expostos acima, o Comunicado Relevante nº 

03 de 07.12.2017 vai de encontro ao princípio da motivação, tendo em vista que deixou de 

expor os motivos que fundamentaram a reabertura do prazo de apresentação da garantia de 

proposta. 

 
20. Lembre-se que a MOTIVAÇÃO do ato administrativo DEVE OBRIGATORIAMENTE SER 

ANTERIOR à sua edição. Aqui, no presente caso, não houve qualquer motivação ANTERIOR 

para o ato administrativo impugnado (C.R. 03, das 17:40hs do dia 07/12/2017), nao havendo 

que se falar em fundamentação “futura” de um ato administrativo.  

 

21. Dessa forma, pode se concluir que, nas hipóteses como a do presente caso, a motivação É 

PRÉVIA E OBRIGATÓRIA, ou seja, a Autoridade Administrativa é obrigada a expor os fatos 

e fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão, pois ao se REABRIR (e não em 

“prorrogar” ou “estender”) um prazo já encerrado e atendido por certos interessados no 

certame, concede-se uma nova oportunidade de participação aos eliminados (aqueles que 

não cumpriram as regras do edital), penalizando os interessados que atenderam os 

normativos tempestivamente. 

 

22. Dúvidas não restam que a situação aqui tratada é de flagrante ilegalidade do ato 

administrativo, situação que atrai o reconhecimento da sua nulidade ABSOLUTA. Vale dizer, 

que nulidade esta que não é passível de convalidação, devendo ser reconhecida, inclusive, 

DE OFÍCIO e com efeitos ex tunc. 

 

23. Deste modo, 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 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A2C99B670042CAA7 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

ASSINADO DIGITALMENTE POR FABIO SILVA MARQUES

Número: 48513.042786/2017-00

Data de recebimento: 14/12/2017



  

 

 

                                                                                                                                                         ~ 7 ~
   
  

declaração de NULIDADE, com aplicação de efeitos ex tunc, ou seja, retroativos à data de 

publicação do ato. Se o ato administrativo de “reabertura” de um prazo findo É NULO (ilegal), 

retira-se este ato do mundo jurídico com todas as suas demais consequencias. 

 

III - DOS PEDIDOS 

 

24. Diante das razões de fato e de direito apresentadas ao longo da presente 

REPRESENTAÇÃO, respeitosamente, requer a ISA CTEEP que, no mérito, seja dado integral 

provimento à REPRESENTAÇÃO para, respeitando-se as regras previstas no Edital do Leilão 

nº 002/2017, seja reconhecida a nulidade do ato administrativo consubstanciado no 

Comunicado Relevante nº 03, proferido em 07.12.2017, pela Comissão Especial de Licitação 

da Secretaria Executiva de Leilões da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (que 

“reabriu” um prazo peremptório e preclusivo FINDO) 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 às 16:00hs do dia 07.12.2017.  Resultante deste 

procedimento, estes proponentes, por não atenderem as regras do Edital do Leilão nº 

02/2017, estão impedidos de participar das etapas subsquentes do certame. 

 

25. Sendo o que cumpria para o momento, a ISA CTEEP se coloca à disposição para prestar 

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, na expectativa de que esta Secretaria 

dê provimento à presente REPRESENTAÇÃO.  

 

Atenciosamente, 

 

 

         Fábio da Silva Marques 
Gerente de Assuntos Regulatórios 
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