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Leilão 01/2017 (UHEs)
Análise
Pré-leilão

Realização: 27/09/2017

Análise
Pós-leilão

O documento em PDF encontra-se em anexo
(Esta análise foi distribuída às 14:00 do dia 27/09/2017)

No dia 27 de setembro de 2017 foi realizado o “Leilão de UHEs 01/17 - Aneel”, para
licitar as concessões vencidas da Cemig. O evento começou às dez horas da manhã, e teve
duração aproximada de quarenta minutos.
O Lote A, composto pela UHE São Simão, foi arrematado pelos chineses da SPIC
Pacific Energy PTY, com um ágio de 6,5% em relação ao valor mínimo da Bonificação Pela
Outorga prevista no Edital.
Os Lotes B e C foram os únicos que receberam mais de uma proposta financeira. O
Consórcio Engie Brasil e a Enel Brasil submeteram lances para os dois lotes, mas a Engie
Brasil arrematou ambos.
O Lote D foi arrematado pela Enel Brasil.
A Cemig, antiga detentora das concessões licitadas, estava inscrita para participar no
certame sob a Aliança Geração de Energia, empresa formada pela Vale (55%) e pela estatal
mineira (45%). Apesar de inscritos em todos os Lotes, o grupo não apresentou proposta
financeira para nenhuma das UHEs.
O pagamento da Bonificação Pela Outorga (B.O) deverá ser realizado à vista, em até
20 dias após a assinatura do Contrato de Concessão.
As Tabelas 1 e 2 apresentam os proponentes inscritos e os resultados do leilão, lote a
lote. O ágio médio do certame foi de 9,73%, conforme Gráfico 1.
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Tabela 1 - Proponentes inscritas por lote

Fonte: Aneel
Legenda:
 proponente inscrita a participar do certame pelo lote
X proponente submeteu proposta financeira pelo lote
 proponente vencedora do lote

Tabela 2 - Resultado do Leilão

Fonte: Aneel

Gráfico 1 – Ágio por Lote

Fonte: Aneel

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.

