1

Leilão de UHEs
Análise
Pré-leilão

Realização: 25/11/2015

Análise
Pós-leilão

Acesse o Documento em PDF como anexo a esta mensagem.

(Esta análise foi distribuída às 15:00 do dia 25/11/2015)

No dia 25 de novembro de 2015 foi realizado o Leilão de Usinas Hidrelétricas em
regime de alocação de cotas de Garantia Física de energia e potência. O evento marcado para
ocorrer às 10 horas na sede da BM&F Bovespa, em São Paulo, começou com um pequeno
atraso e durou pouco menos de duas horas. O deságio médio ponderado do certame foi de
0,32%.
Tabela 1 - Proponentes inscritas para leilão de cada lote

Fonte: BMF Bovespa – Leilão nº 012/2015.

O Lote E, o maior do certame, foi o primeiro a ser arrematado. Integram o Lote as
UHEs Ilha Solteira e Jupiá, ambas situadas entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que
juntas correspondem a 82% da potência total do certame (4.995,2 MW). A estatal chinesa
Three

Gorges,

empresa

responsável

pela

UHE

Três

Gargantas,

arrematou

o

Lote

integralmente pelo preço-teto definido no edital. A empresa foi a única a se inscrever para o
Lote.
Apenas a estatal Copel Geração e Transmissão se inscreveu para concorrer as
concessões dos Sublotes do Lote B, composto por dois empreendimentos no Paraná e um
em São Paulo, no entanto, a empresa apenas apresentou proposta financeira para o
Sublote B1, composto pela UHE Gov. Parigot (260 MW), que ela arrematou sem deságio. O

2

sublote B2, composto por outras 2 UHEs de menor porte foi arrematado pela Enel Green
Power Brasil, com um deságio de 1% em relação ao preço-teto estabelecido. Nenhuma outra
empresa apresentou propostas financeiras para esses Sublotes.
O Lote D, composto por 18 empreendimentos localizados em Minas Gerais, foi
arrematado pela Cemig Geração e Transmissão, sendo a única empresa a se inscrever para o
Lote, com um deságio de 1%. Com isso, os sublotes D1, D2, D3 e D4 não foram licitados
separadamente.
O Lote A, composto por uma usina em Goiás, foi o único Lote a ir para a disputa de
lances viva-voz. O Consórcio Juruena e a Celg Geração e Transmissão deram ao todo 30
lances para o empreendimento, partindo de um deságio de 5,1% até ser arrematado com um
deságio de 13,58% pela estatal Celg GT. O Consórcio Cei-Recimap também estava inscrito
par participar do Lote, mas não apresentou nenhuma oferta financeira. A concessão deste
empreendimento já pertencia a Celg.
O Lote C, último a ser licitado no certame, é composto por cinco empreendimentos
situados em Santa Catarina, e foi arrematado pela estatal Celesc Geração com deságio de
5,21%. A CPFL Energias Renováveis se inscreveu para disputar o Lote mas não apresentou
proposta financeira. As concessões licitadas nesse lote já eram da Celesc.

Tabela 2 - Resultado do Leilão
Lote
A

Vencedor

Celg Geração e Transmissão

Preço vencedor
(R$/ano)

Preço Teto
(R$/ano)

Desconto

5.006.000,005

5.792.970,07

13,58%

B1

Copel Geração e Transmissão

130.865.794,29

130.865.794,29

0,00%

B2

Enel Green Power Brasil Ltda

43.259.827,00

43.696.795,09

1,00%

C

Celesc Geração S/A

68.963.090,05

72.753.550,01

5,21%

D

Cemig Geração e Transmissão

498.694.000,00

503.752.127,54

1,00%

E

Planova Planejamento e Construções

2.381.037.417,00

2.381.037.418,68

0,0%

3.127.826.128

3.137.898.655,68

0,32%

Total

Fonte: BMF Bovespa – Leilão nº 012/2015
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Gráfico 1 – Deságio por Lote

Fonte: BMF Bovespa – Leilão nº 012/2015

Após o término do certame, durante a coletiva de imprensa, o representante da empresa
Three Gorges Brasil, João Meireles, afirmou que a aprovação da Medida Provisória 688,
ocorrida na véspera, foi fundamental para proporcionar maior segurança jurídica necessária
para viabilizar sua participação no leilão.

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.

