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O documento em PDF encontra-se em anexo
(Esta análise foi distribuída às 16:00 do dia 24/11/2015)

Acontecerá no dia 25 de novembro de 2015 o Leilão de Contratação de Concessões
de Usinas Hidrelétricas em Regime de Alocação de Cotas de Garantia Física e Potência nos
termos da Lei 12.783 de 2013 e da Medida Provisória 688 (que foi pautada para votação no
Plenário do Senado no dia 24/nov/15 – hoje). Serão ofertados a concessão do serviço de
geração de 29 hidrelétricas (UHEs). O critério de definição do vencedor para cada um dos
Lotes ou Sublotes será o que submeter menor lance para o somatório do Custo de Gestão
dos Ativos de Geração (GAG, - para cobertura dos custos de operação e manutenção e de
melhorias ao longo do período de concessão) e do Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO
– para recuperação do pagamento pela outorga de concessão). Os contratos de concessão
terão vigência pelo período de 30 anos contados a partir: (a) da data de início do contrato de
concessão; (b) da data em que a empresa assumir o serviço após o período de operação
assistida ou; (c) após o término do Contrato atual de cada empreendimento; o que acontecer
por último.
Os empreendimentos estão divididos em cinco lotes diferentes, A, B, C, D e E. Os
Lotes B, D e E estão subdivididos em Sublotes, que podem ser arrematados isoladamente ou
em conjunto. Apesar de o Lote D concentrar o maior número de empreendimentos do
certame, 18 de 29, o Lote E é o que mais contribui com a potência total a ser ofertada no
leilão por concentrar dois grandes empreendimentos: UHE Jupiá e a UHE Ilha Solteira, ambas
situadas entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que juntas respondem por 82% da potência
instalada total do leilão.
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Gráfico 1 – Potência por Lotes

Todos os empreendimentos estão situados no Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País,
divididos entre 7 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina
e São Paulo.
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Tabela 1- Características dos Lotes Ofertados

Estão aptas a participar do certame Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado,
nacionais ou estrangeiras, desde que comprovem a titularidade de pelo menos uma UHE em
operação comercial por no mínimo cinco anos e que atenda os requisitos de habilitação de
cada Lote ou Sublote. A titularidade pode ser comprovada por três formas: (a) possuir a
titularidade da usina (no Brasil ou no exterior); (b) deter diretamente o mínimo de 20% da
empresa titular da usina ou; (c) ser integralmente controlada por empresas que atendam aos
dois quesitos anteriores.
Não poderão participar deste leilão como proponentes no mesmo Lote ou Sublote: (a)
consórcios que tenham um ou mais membros que o integre e esteja participando como
proponente individual; (b) consórcio que tenha um ou mais membro participando de outro
consórcio e; (c) consórcios que não tenham ao menos uma empresa que faça parte e cumpra
os requisitos, detenha uma participação mínima de 20% no consórcio
Caso a proponente saia como vencedora de mais de um Lote ou Sublote, poderá
constituir uma única SPE (Sociedade de Propósito Especifico). A empresa que se sagrar
vencedora de um Lote ou Sublote que possua mais de uma UHE poderá optar pela
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constituição de uma SPE para cada UHE, o que implicará em um Contrato de Concessão por
empreendimento.
A assinatura do contrato de concessão dar-se-á mediante o pagamento da
Bonificação pela Outorga (BO), que deverá ser realizado em duas parcelas. A primeira
parcela será equivalente a 65% da BO total para o lote ou sublote, no ato de assinatura do
Contrato de Concessão. Os 35% restantes serão pagos em até 180 dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato de concessão, atualizados pela variação da taxa do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

O Wacc (Weighted Avarge Cost of Capital)

utilizado para o cálculo de Retorno da Bonificação por Outorga foi de 9,04% ao ano.

Os

percentuais da Garantia Física das UHEs que deverão ser destinados ao Ambiente de
Contratação Regulada são de 100% para o período de 01/jan até 31/dez de 2016 e de 70% a
partir de 2017, sendo que o remanescente poderá ser livremente comercializada pelo gerador
a sua conta e risco.
A energia disponibilizada no Ambiente de Contratação Regulada será comercializada
no regime de cotas em que o risco hidrológico é inteiramente repassado às distribuidoras e
seus respectivos consumidores.
O prazo entre a data de assinatura dos Contratos e a data em que efetivamente a
empresa assumirá o controle dos empreendimentos será denominado de Operação Assistida,
período em que a concessionária vencedora da nova concessão assistirá a operação da UHE
por parte da atual proprietária da concessão, e poderá obter todas as informações
necessárias referente ao(s) empreendimento(s).
As proponentes irão participar do leilão desde que suas Garantias de Participação
tenham sido entregues nos dias 12 a 13 de novembro e validadas pela BM&FBOVESPA. Tais
garantias deverão corresponder a 1% do montante do investimento previsto.
As empresas deverão entregar, em envelope fechado, o seu lance ou manifestação de
não interesse pelo Lote ou Sublote. A proposta financeira deverá ser menor ou igual ao Preço
Teto pela Prestação do Serviço de Geração nas UHEs, composto pela GAG teto acrescida da
RBO teto. Será declarada vencedora, para cada lote ou sublote, a proponente que ofertar o
menor valor entre o somatório da GAG (R$/ano) e da parcela de RBO (R$/ano), que
distribuídos em doze parcelas corresponderá ao Preço Global (R$/mês) pela prestação do
serviço de geração.
Primeiramente serão ofertados os Lotes E, B e D, junto com os seus Sublotes. O
recebimento dos envelopes para o Lote B só acontecerá após o anuncio do vencedor do leilão
pelo Lote E, e assim por diante. Para estes Lotes mencionados acima, as proponentes
deverão apresentar seu lance ou manifestação de não interesse para cada um dos lotes ou
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sublotes. Caso não tenha nenhuma proposta válida, o Diretor do Leilão dará continuidade. Na
ausência de pelo menos uma proposta válida para os Lotes (E, B e D), o Diretor dará
prosseguimento aos respectivos sublotes; o mesmo vale para a situação contrária.
Poderá haver uma “competição cruzada” entre os lances pelos Lotes como um todo
ou pelos seus respectivos Sublotes caso haja propostas válidas abaixo do Valor de Corte
Geral para o Lote e todos os seus Sublotes. Será estabelecido um Valor de Corte Geral que
será 5% superior à menor proposta de Preço Global pela Prestação de serviço por Lote ou a
somatória das menores propostas para cada um dos Sublotes. Caso a menor proposta
financeira para o Lote como um todo ou a soma das menores propostas para cada um dos
Sublotes for superior ao Valor de Corte Geral, não haverá competição cruzada.
O Diretor do leilão avisará as proponentes aptas a participarem da competição
cruzada, o valor da menor proposta do Lote, o valor da menor proposta para cada Sublote e
o menor valor da somatória das menores propostas para cada Sublote e dará início ao Leilão
viva-voz. O leilão segue até que não seja apresentada nenhuma proposta.
Para o Lote A e C, será declarada vencedora a proponente que ofertar o menor Preço
Global, desde que o valor ofertado pelas outras proponentes seja 5% superior ao menor valor
apresentado.
O certame está agendado para as dez horas do dia 25 de novembro, na BM&F
Bovespa, em São Paulo.
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