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LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND 

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Aos 17 dias do mês de julho de dois mil e dezoito, deliberaram os membros 

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

impugnação ofertada por LUCAS MELLO RODRIGUES , 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 cidadão 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 

19.07.2018, o prazo para impugnação do referido Edital se encerrará em 

12.07.2018. 

Portanto, tendo em vista que a Impugnação foi apresentada por LUCAS 

MELLO RODRIGUES em 11.07.2018, tem-se que a mesma é tempestiva, 

complementada em 12.07.2018. 

 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

O IMPUGNANTE alega, em apertada síntese, que: 1) o subitem 1.6.3 do  

Edital do Leilão nº. 2/2018-PPI/PND estaria acoimado de manifesta omissão, por 

não considerar o passivo no valor de R$ 160.000,000,00 relativo ao Plano e 
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Incorporação apresentado pela CERON e homologado pela ANEEL; e 2) o subitem 

1.63 do Edital do deveria ser modificado de “R$ 2.031,6 milhões” para “R$ 

2.031.600.000,00” ou outra reescrita que deixe claro que se trata de bilhões e não 

de milhões, em atenção à transparência dos procedimentos licitatórios. 

Com base nisso, o IMPUGNANTE pleiteia a suspensão do Leilão da CERON, 

até que seja retificado o subitem 1.6.3 do Edital. 

 

 

III. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 Em relação ao primeiro ponto levantado pelo IMPUGNANTE, no subitem 1.63 

do Edital do Leilão n.º 2/2018-PPI/PND consta o valor global dos passivos de curto e 

longo prazo identificados no balanço patrimonial da CERON e nas demonstrações 

financeiras da Companhia auditadas no período de 31 de dezembro de 2015 a 31 de 

dezembro de 2016. Portanto, não há descumprimento ao art. 11, alínea c, da Lei n.º 

9.491, de 9 de setembro de 1997, tendo em vista que o comando legal não exige 

que o Edital especifique cada um dos passivos de longo e curto prazos da 

sociedade.  

Apenas a título de conhecimento, informamos que o Plano de Incorporação 

de redes elétricas e subestações particulares homologado pela ANEEL encontra-se 

disponível na SALA DE INFORMAÇÕES, cujo acesso pode ser realizado de acordo 

com o MANUAL DE PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIAS, disponível no site 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/process

os-em-andamento/desestatizacao-distribuidoras-energia.  

 Em relação ao segundo ponto, o valor de R$ 2.031.600.000,00 (relativo ao 

passivo de curto prazo da CERON) foi expresso no subitem 1.6.3 como “R$ 2.031,6 

milhões” por ser a forma usual utilizada pelo mercado (mil milhões). Note-se que em 

alguns países a palavra “bilhão” refere-se a outro numeral, razão pela qual, 

considerando o eventual interesse de potenciais investidores estrangeiros no Leilão 

em tela, optou-se por esta nomenclatura. Uma vez ambos os termos que são 

sinônimos, não há qualquer incongruência a ser corrigida no Edital. 
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IV. 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. 
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