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Leilão de Transmissão 002/2018
Análise
Pré-leilão

Realização: 28/06/2018

Análise
Pós-leilão

(Esta análise foi distribuída às 07:00 do dia 29/06/2018)

No dia 28 de junho de 2018 foi realizado o “Leilão de Transmissão 002/18 - Aneel”. O
certame, previsto para começar às 09:00, sofreu um atraso de sete horas devido a uma
liminar judicial apresentada por uma das proponentes, a JAAC Materiais e Serviços, que havia
sido inabilitada de participar do certame por ter realizado o aporte de garantias em nome de
outra pessoa jurídica. O leilão durou pouco mais de cinco horas.
Ao todo, inscreveram-se para participar do leilão 49 proponentes. Houve competição
em todos os lotes.
Os Lotes 4, 5 e 19 foram para a disputa viva-voz.
O deságio médio ponderado do certame foi de 55,26%.
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Tabela 1 - Resultado do Leilão

Fonte: BMF Bovespa –Leilão nº 002/2018
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Tabelas 2 e 3 - Proponentes inscritas por lote
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Fonte: BMF Bovespa – Leilão nº 002/2018.

Legenda:
 proponente inscrita a participar do certame pelo lote

 proponente submeteu proposta financeira pelo lote
 proponente vencedora do lote

O Consórcio Columbia, composto pela ISA Cteep (50%) e Taesa (50%), arrematou o
Lote 1, constituído por uma Linha de Transmissão (LT) e uma Subestação (SE) localizadas
no estado de Santa Catarina para atender à região metropolitana de Florianópolis. Um pouco
após a licitação do lote, no entanto, a Taesa anunciou que saíra do Consórcio, deixando a ISA
Cteep assumir a concessão.
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O Lote 2, composto por uma LT, um seccionamento de LT e uma SE, foi arrematado
pela Zopone Engenharia. Os empreendimentos visam a atender a demanda de carga da
região de Campos, no estado do Rio de Janeiro.
A Sterlite Power Grid arrematou o Lote 3, que possuía a maior Receita Anual
Permitida (RAP) do leilão. O lote é composto por cinco LTs, um seccionamento de LT e quatro
SEs. Os sistemas de transmissão devem escoar o potencial eólico e solar das regiões de
Aracati e Mossoró.
A empresa indiana Sterlite Power Grid também arrematou o Lote 4 após disputar a
fase viva-voz com a CTEEP. O lote, composto por uma LT, quatro seccionamentos e uma SE,
está situado na Paraíba, atenderá à demanda de João Pessoa. Os Lotes 7, 12 e 15 e 20
também foram arrematados pela Sterlite Power Grid.
Os Lotes 5 e 8, na Bahia e Alagoas, foram arrematados pelo Consórcio BR Enind
Energia, constituído pela BR Energias Renováveis (0,5%), Brasil Digital Telecomunicações
(49,5%) e Enind Construções (50%).
O Consórcio Lyon Energia, formado pela Lyon Infraestrutura (92%) e PLM
Empreendimentos Imobiliários (8%), arrematou os Lotes 6, 11 e 17 na Bahia, Tocantins e
Piauí, respectivamente.
O Lote 9, composto por um seccionamento de LT e uma SE localizadas no Ceará, foi
arrematado pela CPFL Geração de Energia S.A.
A ISA Cteep arrematou o Lote 10, composto por três seccionamentos de LT e uma
SE, destinados a atender à demanda no Vale do Paraíba. O deságio, de 73,92%, foi o maior
apresentado no leilão.
O Consórcio Lux Luz, composto pela JB Construtora (56%), JHH Participações Eireli
(24%) e Total Comercializadora (20%), arrematou os Lotes 13 e 14. Cada lote possui uma
SE e um seccionamento de LT. O primeiro está localizado em Goiás e o segundo no Rio
Grande do Sul.
A F3C Empreendimentos e Participações arrematou o Lote 16, composto por uma LT
no Piauí e no Maranhão.
O Lote 18, composto por uma LT no Maranhão, foi arrematada pelo Consórcio I.G.
Transmissão e ESS Energias Renováveis, que é formado pela I.G. Transmissão e Distribuição
de Energia (90%) e pela ESS Energias Renováveis (10%).
O Lote 19 foi arrematado pela Energisa após disputa viva-voz com a Sterlite Power
Grid. A concessionária venceu a licitação de duas LTs e duas SEs no Pará.
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Gráfico 1 – Deságio por Lote

Fonte: BMF Bovespa –Leilão 002/2018

O Instituto Acende Brasil acompanha os leilões regulados de energia elétrica no formato de Análises Pré
e Pós-leilões, disponíveis em www.acendebrasil.com.br > Observatório > Leilões.

