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Leilão nº 12/2015-ANEEL, referente à Usina Hidrelétrica – UHE Souza Dias (Jupiá). 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. Na 13ª Reunião Pública extraordinária realizada em 7/10/2015, a Diretoria da ANEEL aprovou 
o Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL, que se destina à contratação de concessões de 
usinas hidrelétricas em regime de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei n. 
12.783/2013, alterada pela Medida Provisória n. 688/2015. 
 

2. Em 13/11/2015 o Município de Três Lagoas apresentou, tempestivamente, impugnação ao 
referido Edital, com pedido de que “seja recebida a presente Impugnação (parágrafos 1º e 2º do art. 41 da Lei 
n. 8.666/93) e, no mérito, acolhida, para o fim de ser sanada a contrariedade constante do item 1.26 do Edital 
em face da decisão proferida pelo TJMS, e consequentemente republicando-se o Edital para fazer constar da 
cláusula 1.26 que a localização da Usina de Jupiá pertence (sic) ao município de Três Lagoas”. 
 
3. Para tanto, o Município de Três Lagoas aduz basicamente que: 

 
(i) “a prevalecer a publicação do Edital do Leilão da forma como definida no item 1.26 poderá 

haver (e certamente haverá) nova disputa judicial entre os municípios de MS e SP lindeiros à Usina de Jupiá, 
pois, no mínimo, irão alegar a partilha dos direitos relativo ao imposto agregado pela venda da energia, haja 
vista que da redação do Edital cabe a interpretação de que cabe a cada estado a metade, uma vez que a 
Usina estaria localizada na divisa entre os estados envolvidos (MS X SP)”; 

 

(ii) “é bem verdade que no Anexo 2, item 7 do Edital, que trata das características das usinas, 
constou-se que a casa de máquinas da Usina de Jupiá fica localizada no município de Três Lagoas, porém 
entendemos que essa constatação é contraditória em face da localização das usinas a licitar constante da 
cláusula 1.26 do Edital (do objeto), pois, neste item definiu-se a usina estando localizada entre MS X SP”; 

 

(iii) “essa aparente contradição pode ser o gatilho para uma nova disputa judicial sobre a 
quem pertence (sic) os impostos gerados pela produção de energia elétrica na Usina de Jupiá, fato este já 
superado por decisão judicial transitada em julgado no STJ e já de conhecimento desta Agência desde 
setembro próximo passado pela documentação juntada pelo município impugnante através do Ofício 
272/2015”; 

 

(iv)  “para evitar futuras demandas judiciais, inclusive para obstar a tramitação do Leilão, e em 
respeito a decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é que vimos oferecer a presente 
impugnação ao item 1.26 do Edital e demais cláusulas afins, afim de que seja republicado e que venha 
constar no item 1.26 e em todas as cláusulas afins, que a Usina de Jupiá pertence ao estado de MS apenas, 
e não a MS X SP conforme consta em diversas cláusulas do Edital”; 



 

 

(v)  “esse fato pode dar azo a uma nova demanda judicial entre os municípios de Castilho e 
Três Lagoas que pode ser evitado (sic) se a decisão judicial já transitada em julgado for respeitada por esta 
Agência e declarado de forma clara e precisa que a localização da Usina de Jupiá fica no município de Três 
Lagoas e consequentemente sua casa de força também”. 

 
4. A Comissão Especial de Licitação – CEL examinou o assunto e, mediante Despacho n. 

3.7821, de 23/11/2015, negou provimento à referida impugnação e encaminhou os autos do processo para 

julgamento final pela Diretoria da ANEEL. 

 
5. É o relatório. 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
6. Conforme bem salientou a CEL em seu relatório, a leitura das disposições editalícias feita 

pela Impugnante é equivocada e não se sustenta sequer no campo da literalidade. Vejamos: 

 

7. No anexo II do Edital, na seção específica intitulada Localização, consta claramente as 

coordenadas geográficas de suas principais estruturas (barramento, casa de força e vertedouro) e dos 

municípios afetados pelo reservatório, conforme discriminadas a seguir:  

 
- Localização da Casa de Força: Município de Três Lagoas/MS, às coordenadas 

geográficas 20º 46’ 47” S e 51º 37” 52” W; 
 

- Localização do Barramento: Municípios de Três Lagoas/MS e Castilho/SP, às 
coordenadas geográficas 20º 46’ 00” S e 51º 37” 00” W; 
 

- Localização do Vertedouro: Município de Três Lagoas/MS, às coordenadas geográficas 
20º 46’ 34,13” S e 51º 37” 37,28” W. 

 

8. Por sua vez, nas tabelas integrantes dos itens 1.6 e 2.4 constam que a UHE Jupiá localiza-se 

no rio Paraná, na divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, razão pela qual a dominialidade do 

curso d’água é federal, porquanto o rio divide dois Estados da Federação. 

 

9. No ponto, ressalta-se que as informações relativas à localização se baseiam nos dados mais 

atuais e oficiais definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no exercício de 

2013. Ademais, importa mencionar que a ANEEL, em virtude de questionamentos recebidos na Audiência 

Pública n. 54/2015, e por considerar que não detém competência para o estabelecimento de divisão estadual, 

optou por “por remeter àquele Instituto os documentos e questionamentos enviados à Agência, com vistas a 

que esse possa dirimir, em articulação com os entes envolvidos, as dúvidas suscitadas”2. 

 

10. Ainda sobre o assunto, a CEL esclareceu que a localização das estruturas da UHE Jupiá não 

tem qualquer influência na formação dos preços ou lances a serem ofertados no Leilão, servindo apenas – 

                                                      
1 Despacho publicado no Diário Oficial da União em 2411/2015. 
2 Por intermédio do Ofício n. 361/2015-DR/ANEEL, de 16 de outubro de 2015. 



 

sob a ótica da concessão de geração – como informações técnicas que irão constar de um dos anexos do 

Contrato a ser firmado com o futuro concessionário dessa Usina Hidrelétrica, com previsão de assinatura em 

30 de dezembro de 2015. 

 
11. Vale registrar que o Município de Castilho/SP também formulou impugnação ao Edital do 

Leilão n. 12/2015 pela qual requereu a “retificação do Edital quanto à localização específica da Casa de Força 

da Usina Hidrelétrica de Jupiá, levando em consideração tratar-se de uma estrutura MONOLÍTICA, ou seja, 

não dissociada do vertedouro e da barragem de contenção, no Município de Castilho, pela permanência, para 

fixação da sede fiscal e tributária do [futuro] concessionário, parte acessória de interesse Municipal, bem 

como dos licitantes”.  

 
12. A referida impugnação já foi apreciada pela Diretoria Colegiada da ANEEL na 44ª Reunião 

Pública Ordinária, realizada nesta data, que ratificou a decisão da CEL (Despacho n. 3.373/20153) de negar-

lhe provimento. 

 
13. Por fim, ratifica-se o entendimento de que a ANEEL não detém competência para definir 

domicílio fiscal ou tributário de Usina Hidrelétrica, conforme corretamente salientou a CEL. 

 

 

III – DIREITO 

 

14. A presente análise foi realizada com observância, entre outras, da Lei n. 8.666/93. 

 

 

IV – DISPOSITIVO 
 
15. Do exposto e com base nos documentos constantes do Processo n. 48500.002243/2015-62, 

voto por (i) conhecer da impugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Município de Três 

Lagoas – MS, para, no mérito, negar-lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão 

Especial de Licitação – CEL constante do Despacho n. 3.782, de 23/11/2015. 

 
Brasília, 24 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 

                                                      
3 Publicado no DOU de 23/11/2015, seção 1, pg. 115, v. 152, n. 223. 


