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Leilão de Transmissão 005/2016
Análise
Pré-leilão

Realização: 24/04/2017

Análise
Pós-leilão

Acesse o Documento em PDF como anexo a esta mensagem.

(Esta análise foi distribuída às 18:00 do dia 24/04/2017)

No dia 24 de abril de 2017 foi realizado o “Leilão de Transmissão 005/16 - Aneel”. O
evento, que estava marcado para as 08:30, começou com um pouco menos de dez minutos de
atraso e durou um pouco mais de cinco horas.
Tabela 1 - Proponentes inscritas por lote
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Fonte: BMF Bovespa – Leilão nº 005/2016.

Legenda:
 proponente inscrita a participar do certame pelo lote

 proponente submeteu proposta financeira pelo lote
 proponente vencedora do lote

Havia proponentes inscritos para todos os lotes do leilão. No entanto, os Lotes 12, 16,
17 e 24 não receberam propostas financeiras. Com exceção dos Lotes 2, 14 e 31, que foram
arrematados sem competição, houve disputa para todos os outros lotes. Apenas os Lotes 1 e
25 foram para a etapa viva-voz.
O deságio médio ponderado do certame foi de 36,43%.
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Tabela 2 - Resultado do Leilão

Fonte: BMF Bovespa –Leilão nº 005/2016
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A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) arrematou os Lotes
5 ,6, 25 e 29 sozinha e o Lote 1, maior lote do certame, como parte do Consórcio Columbia
(50% Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A e 50% CTEEP).
A EDP Energias do Brasil venceu isoladamente os Lotes 7, 11 e 18, e o Lote 21 como
integrante do Consórcio Aliança (90% EDP e 10% Celesc). O Lote 18, segundo maior do leilão,
foi arrematado com um deságio de 47,5% em relação à Receita Anual Permitida (RAP) máxima
inicial.
A Elektro Holding S.A arrematou os Lotes 4, 20 e 27.
O maior deságio do certame foi apresentado pelos indianos da Sterlite Power Grid
Ventures: a empresa arrematou o Lote 10 com uma oferta 58,9% inferior ao preço máximo
estipulado inicialmente. Os indianos também ficaram com o Lote 25.
Gráfico 1 – Deságio por Lote

Fonte: BMF Bovespa –Leilão 005/2016

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.

