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Leilão de Transmissão 007/2015
Análise
Pré-leilão

Realização: 17/07/2015

Análise
Pós-leilão

O documento em PDF encontra-se em anexo

(Esta análise foi distribuída às 14:30 do dia 16/07/2015)

Acontecerá no dia 17 de julho de 2015 o Leilão de Transmissão 007/2015. O certame
tem como objetivo a concessão do serviço público de transmissão, incluindo a construção,
montagem, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica
referentes ao escoamento da energia da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
O objeto de contratação do certame é um Lote único, referente a Linha de
Transmissão Xingu – Terminal Rio, que visa a escoar a energia produzida pela UHE situada no
Pará até o Rio de Janeiro, passando pelos estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais. As
instalações de transmissão deverão entrar em operação até 02/dez/2019.

Tabela 1 – Características do lote ofertado
Lote

A

Extensão
(km)

Características
LT Xingu – Terminal Rio (CC800kV)
LT Terminal Rio – Nova Iguaçu
(C1/C2- 500kV)
LT Adrianópolis- Rezende –
Cachoeira Paulista (500kV)
EC (800kV), junto à SE Xingu
(500kV)
EC (800kV), junto à SE Terminal
Rio (500kV)
CS (500/kV) SE Terminal Rio
TSA (500/13,8Kv) SE Terminal
Rio

Capacidade (MVA)

Instalação
(meses)

Localização

RAP de
Referência
(R$/ano)

54

PA, RJ, TO
GO, MG

1.219.791.340,00

2.518
30

4.000 MW
3.788 MW
(150/-75) Mvar
40 MVA

Fonte: Aneel – Edital do Leilão no 007/2015.

O Lote único à ser licitado no certame conta com: (a) uma Estação Conversora (EC)
de 4.000 MW anexa à Subestação (SE) Xingu; (b) Uma Estação Conversora (EC) de 3.788
MW anexa à SE Terminal Rio; (c) Linha de Transmissão (LT) em corrente contínua em ultraalta tensão (800 quilovolts) com 2.518 quilômetros de extensão ligando Xingu – Terminal
Rio; (d) LT de 30 quilômetros interligando Terminal Rio – Nova Iguaçu; e) seccionamento das
LTs Adrianópolis – Rezende e Adrianópolis – Cachoeira Paulista; (f) dois compensadores
síncronos (CS) na SE Terminal Rio; e (g) dois transformadores para os serviços auxiliares
(TSA) na SE Terminal Rio. O vencedor do leilão será aquele que oferecer a menor Receita
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Anual Permitida (RAP), valor que será reajustado a cada ano pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (IPCA). A RAP será paga em parcelas mensais por 30 anos, sujeitas a
descontos que reflitam a condição de disponibilidade das instalações de transmissão. A RAP
Máxima admitida será de R$ 1,2 bilhões.
As proponentes interessadas em participar do leilão deverão aportar Garantia de
Proposta única para participação no valor de R$ 70 milhões.
Os lances para o lote disponível deverão ser entregues em envelope fechado que
deverá conter o lance ou a manifestação de ‘não-interesse’ de todas as proponentes aptas a
participar do certame.
Caso os valores propostos pelas outras proponentes, sejam 5% superiores à menor
RAP ofertada em envelope fechado, a proponente que ofertou o menor lance será declarada
vencedora. Se a diferença entre os valores da menor proposta financeira e das demais
ofertas for igual ou inferior a 5%, o Leilão prosseguirá com lances viva-voz. O lance viva-voz
deverá ter valor inferior ao da menor oferta contida nos envelopes e, a critério do Diretor do
Leilão, poderão ser fixados intervalos mínimos de valores entre um e outro lance. Em caso de
empate dos valores apresentados nos envelopes, e não sendo efetuados lances viva-voz, a
vencedora será determinada por sorteio.
O Edital proíbe a participação de proponentes que: a) nos últimos três anos tenham
um atraso médio superior a seis meses na entrada de operação comercial de instalações de
transmissão; e b) que tenham cometido, no mesmo período, três ou mais atos de infração
por atraso na execução de obras de transmissão. No entanto, o Edital permite a participação
de concessionárias de transmissão que celebraram Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta com a Aneel.
O certame está agendado para as dez horas do dia 17/jul/2015 na sede da BM&F
Bovespa em São Paulo.

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 > Análise de Leilões.

