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21º e 22º Leilão de Energia Existente
Realização: 06/12/2019
Característica: A-1 e A-2

Análise
Pré-leilão

Análise
Pós-leilão

(Esta análise foi distribuída às 15:30 do dia 06/12/2019)

No dia 06 de dezembro de 2019 foram realizados o 21º e 22º Leilões de Compra de
Energia Elétrica Proveniente de Empreendimentos de Geração Existentes. O primeiro leilão (“A1”) começou às 10:00 e durou cerca de vinte minutos, enquanto o “A-2” começou às 11:00 e
durou trinta e cinco minutos.

Leilão “A-1”
O Leilão “A-1” resultou na contratação de 508.776,0 MWh (que correspondem a 29
MWmédios ao longo de dois anos) a um preço médio de R$ 158,37/MWh, representando um
deságio de 16,65% em relação ao preço-teto de R$ 190,00/MWh. A Stima foi a única vendedora
do certame.
Entre as três compradoras do leilão, a distribuidora Ampla contratou a maior parcela
de energia negociada (51,6% do total contratado).
Tabela 1 – Resultado dos Compradores “A-1” – Produto Quantidade

Leilão “A-2”
O Leilão “A-2” resultou na contratação de 4.888.080,0 WMh (279 MWmédios em dois
anos), a um preço médio de R$ 171,52/MWh, que representou um deságio de 9,7% em relação
ao preço-teto de R$ 190,00/MWh.
Oito empresas comercializaram 186 MWmédios no produto “por quantidade”. O preço
médio ponderado para o produto foi R$ 165,65/MWh. O produto “por disponibilidade”
comercializou 93 MWmédios, provenientes de quatro Usinas Termelétricas (UTEs) a Gás
Natural, a um preço médio de R$ 183,86/MWh.
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Tabela 2 – Resultado dos Vendedores “A-2” – Produto Quantidade

Fonte: CCEE

Tabela 3 – Resultado dos Vendedores “A-2” – Produto Disponibilidade

Fonte: CCEE

Do lado da demanda, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) foi a
maior compradora do leilão, arrematando 53,4% do montante total, e a Companhia Energética
do Maranhão (CEMAR) foi a segunda maior compradora do certame (26,3% da energia
licitada).
Tabela 4 – Resultado dos Compradores “A-2”

Fonte: CCEE

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.

