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LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND 

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Aos 22 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, deliberaram os membros 

da Comissão de Licitação designados pela Dec. Dir. nº 0154/2018 - BNDES  sobre a 

impugnação ofertada pela COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS , no 

âmbito do LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND . 

 

I. TEMPESTIVIDADE 

Nos termos do art. 41, §1º da Lei nº 8.666/1993 e da Seção V do Edital do 

Leilão nº. 2/2018-PPI/PND, qualquer interessado poderá apresentar impugnação ao 

Edital, por violação do que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, em até 5 (cinco) dias úteis 

antes da Entrega dos Documentos de Habilitação. 

Considerando que o Edital do Leilão nº. 2/2018-PPI/PND foi publicado em 

15.06.2018, com previsão de Entrega dos Documentos de Habilitação em 

27.08.2018, o prazo para impugnação do referido Edital encerrou em 20.08.2018. 

Tendo em vista que a Impugnação em tela foi apresentada em 16.08.2018, 

tem-se que a mesma é tempestiva. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A Impugnante alega, em apertada síntese, que: 1) não haveria lei que 

autorizasse a desestatização da AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  - 

AmD , de forma que o próprio Edital do Leilão n.º 2/2018-PPI/PND violaria a 

Constituição Federal, sobretudo considerando o julgamento pelo STF da ADI 234/RJ 

e ADI 1.348; 2) haveria pendência de atos relacionados à desverticalização da AmD 

com potenciais prejuízos à competitividade do certame; 3) existiria indefinição de 

responsável pelo cumprimento de obrigações pertinentes a repasses de recursos da 

CCC/CDE; 4) haveria ausência de divulgação quanto à responsabilidade pelo 

pagamento de obrigações tributárias.   
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Com base nisso, a impugnante pleiteia a nulidade do Edital do Leilão no 

tocante à AmD, que, segundo aduz, somente poderia ser republicado se e quando: i) 

autorizada, por lei formal emanada do Congresso Nacional, a alienação; ii) concluída 

a cessão do contrato de fornecimento de gás para a AMAZONAS  GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A; iii) amplamente informados os riscos e 

responsabilidades tributárias do futuro controlador da AMAZONAS DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.  

. 

III. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

Inicialmente, cumpre destacar que o rito da Impugnação segue ao regramento 

legal, no qual o interessado deve manifestar sua inconformidade com as disposições 

do Edital da Licitação por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações1. E em 

nenhum momento foi atacada qualquer disposição editalícia em vista do regramento 

legal que rege as licitações públicas no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização.  

Tal é o caso da primeira razão apresentada pela Impugnante.  

No que tange às alegações sobre o atendimento à suposta exigência de 

reserva legal como na forma pretendida, não cabe à Comissão de Licitação a análise 

destas matérias, mas sim aos órgãos administrativos competentes, de acordo com 

as leis de regência. 

No entanto, ainda que não seja de competência desta Comissão a análise 

das questões postas, cabe tecer comentários sobre cada um dos pontos levantados 

pela Impugnante, em promoção ao princípio da transparência ativa, cujos contornos 

devem nortear toda a Administração Pública. 

 

III.a. DA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A DESESTATIZAÇÃO D A AMAZONAS 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. – AmD 

Cabe informar que o tema fora analisado no âmbito do Poder Judiciário sendo  

corroborado até o momento o entendimento pela legalidade do processo de 

desestatização em tela, a exemplo do TRF2 (Suspensão de Liminar n.º 0007573-

                                                           
1 Segundo o §1º do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993, “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei  (...)” 
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67.2018.4.02.0000), bem como do TST (SLAT n.º 1000593-60.2018.5.00.0000) e, 

principalmente, do STF. 

Conforme decisão exarada pelo MINISTRO DIAS TOFFOLI na Medida 

Cautelar na Reclamação 31.198/RJ, in verbis: 

A alegação de descumprimento de precedente desta Corte inserta na 
presente reclamação já foi objeto de exame pela Presidência desta Corte, 
nos autos da Rcl nº 31198 (que teve por objeto a apontada Suspensão de 
Liminar n. 0007573-67.2018.4.02.0000), tendo a eminente Min. Cármen 
Lúcia bem apontado que a ação reclamatória não se presta a substituir a via 
recursal. Foram suas conclusões:  

 
“9. Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento 
processual, não parece ter a autoridade judiciária reclamada 
desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Ministro 
Ricardo Lewandowski nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 
5.624, 5.846 e 5.924, pelas quais conferida interpretação conforme à 
Constituição da República ao art. 29, caput, inc. XVIII, da Lei n. 
13.303/2016, para assentar que a venda de ações de empresas 
públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou 
controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de 
alienar o controle acionário. 
  
10. A decisão reclamada não se afasta dessa exigência. Ao contrário, ao 
examinar os diplomas legislativos correspondentes, assenta a existência 
de autorização legislativa para a alienação do controle acionário das 
distribuidoras elencadas no edital de Leilão n. 2/2018. Eventual 
desacerto nesta avaliação deve ser questionado na via recursal própria, 
não podendo ser sanada pela reclamação”. 

 
Entendo que – ao contrário do quanto apontado na inicial – nenhum novo 
elemento se fez presente na demanda, para justificar nova apreciação pela 
Presidência desta Suprema Corte do mesmo tema. Pelo exposto, indefiro a 
liminar pleiteada. 

  

Portanto, as justificativas apresentadas pelos Autores já foram objeto de 

diferentes decisões pelo Poder Judiciário, restando consolidado o entendimento da 

existência de autorização legislativa para a alienação das companhias distribuidoras 

da Eletrobras, incluída a Amazonas Distribuidora de Energia S.A.  

 

IV. DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO D O LEILÃO DA 

AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. – AmD 

De início, trazemos a conhecimento o fato de que, em 21.08.2018, a ANEEL 

atestou o cumprimento pelas empresas AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 

DE ENERGIA S.A. – AmGT e AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. – 

AmD, da exigência do envio dos documentos citados no §2º do art. 3º da Resolução 
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Autorizativa no 4.244, de 16 de julho de 2013, que anuiu com a desverticalização da 

AmD, conforme Despacho nº 1.885, de 21 de Agosto de 2018. 

Elucidativa a conclusão trazida pelo voto do Diretor-Relator do processo 

48500.004245/2012-43, cujo objeto foi a desverticalização da AmD. Confira-se: 

 

É importante salientar que a desverticalização foi determinada 

por lei e seus requisitos foram plenamente cumpridos pela 

Amazonas Distribuidora e Amazonas GT no decorrer do 

processo, sendo também verificado nesse expediente a 

observância pelas empresas ao prazo de 30 de abril de 2018 

para a conclusão do processo de desverticalização, 

conforme previsto na Resolução Autorizativa n° 6.88 3, de 

2018. (grifamos) 

 

Oportuno relembrar que a Resolução nº 20/2017 do Conselho do Programa 

de Parcerias do Investimento – CPPI2 determinou como condição para a 

desestatização da AmD a desverticalização da companhia  nas condições 

estabelecidas pela ANEEL, o que se encontra devidamente estampado no item 5.7.1 

do Edital3.  

Informamos ainda que, conforme Comunicado Relevante nº10 da Comissão 

de Licitação, será divulgado novo cronograma em relação à Amazonas 

Distribuidoras, de forma que o leilão seja realizado no dia 26.09.2018, ou seja, em 

intervalo superior a 1 (um) mês com relação ao Despacho 1.885/2018 da ANEEL, e 

em interregno aproximado de três meses no que se refere à data de publicação do 

Edital4.  

                                                           
2 Conforme redação conferida pela Resolução nº 36/2018-CPPI que alterou a redação do art. 3º, §4º da citada 
Resolução nº 20/2017.  
3 Confira-se a redação do item 5.7.1 do Edital do Leilão 2/2018-PPI/PND: “5.7.1 O Leilão da AMAZONAS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. fica condicionado a despacho ou ato equivalente da ANEEL que aprove 
e/ou ateste o cumprimento dos requisitos da operação anuída pela Resolução Autorizativa ANEEL nº 
4.244/2013, relativa ao processo de desverticalização das atividades de geração e transmissão das atividades de 
distribuição da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Em não sobrevindo o ato mencionado até o dia 
imediatamente anterior à data limite para a entrega dos documentos mencionados no subitem 5.1, a Comissão de 
Licitação emitirá Comunicado Relevante sobre o andamento do Leilão em relação à Distribuidora.”  
 
4 O Edital do Leilão nº 2/2018 – PPPI/PND foi publicado em 15.06.2018. 
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Em relação às demais razões trazidas pela Impugnante, quais sejam 

obrigações pertinentes à CCC/CDE e dívidas tributárias, é importante esclarecer que 

o Edital do Leilão nº 2/2018-PND/PPI não tem o condão de, per se, alterar as 

obrigações contraídas pelas companhias distribuidoras no desenvolvimento de seu 

objeto social. Torna-se evidente o ora exposto ao se lembrar que o objeto do Edital  

cinge-se à alienação do controle societário da companhia5, restando preservada a 

pessoa jurídica da companhia distribuidora, e, por conseguinte, seus direitos e 

obrigações, sediados em âmbito legal ou contratual.  

Por fim, ressalta-se que foi disponibilizada SALA DE INFORMAÇÕES com 

documentos necessários à análise da situação da AmD pelo licitantes, cujo abertura 

ao acesso das informações ocorreu ainda em novembro de 2017 e somente se 

encerrará em setembro do corrente ano. 

 

V. DECISÃO 

Pelas razões acima expostas, nos termos do art. 1.22 do Edital do Leilão n.º 

2/2018-PPI/PND, a Comissão Especial de Licitação decide NEGAR PROVIMENTO 

à Impugnação apresentada, por entender ausente qualquer ilegalidade no 

instrumento convocatório, mantendo-o nos seus devidos termos. 

 

 

 

Lidiane Delesderrier Goncalves 

Presidente 

 

 

 

Alexandre Lauri Henriksen 

Membro 

 

 

Fernanda Guimaraes Cotta e Silva 

Membro 

 

                                                           
5 A alienação do controle societário das companhias distribuidoras ocorrerá de forma associada à concessão do 
serviço de distribuição de energia elétrica 


