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Leilão de Transmissão 02/2019
Análise
Pré-leilão

Realização: 19/12/2019

Análise
Pós-leilão

(Esta análise foi distribuída às 17:00 do dia 19/12/2019)

No dia 19 de dezembro de 2019 foi realizado o “Leilão de Transmissão 02/2019 Aneel”. O certame teve início às 10:00 e durou cerca de três horas e meia.
Ao todo, 38 proponentes se inscreveram para participar do leilão. Houve inscritos em
todos os lotes. Entre os 12 lotes ofertados, os Lotes 4, 6, 9, 11 e 12 foram para a disputa
viva-voz.
O leilão apresentou uma disputa acirrada, com deságios superiores a 50% em todos os
lotes disputados, em alguns casos, chegando a se aproximar de 70%. O deságio médio
ponderado do certame foi de 60,30%.
Com o sucesso na licitação dos 12 lotes no certame, confirma-se a expectativa de
investimentos de R$ 4,2 bilhões em transmissão neste leilão.

Tabela 1 - Resultado do Leilão

Fonte: B3 –Leilão nº 02/2019
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Tabela 2- Proponentes inscritas por lote

Fonte: B3 – Leilão nº 02/2019.

Legenda:

 proponente inscrita a participar do certame pelo lote
 proponente submeteu proposta financeira pelo lote
✓ proponente vencedora do lote
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A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) arrematou os Lotes
1, 6 e 7, sendo a maior vencedora do leilão, e apresentando o maior deságio do certame
(68,1% no Lote 6).
O Lote 2 ficou com a empresa Montago Construtora Ltda, que apresentou uma RAP de
R$ 12.434.050,00 (deságio de 56,7%).
O Lote 3 foi arrematado pela Zopone Engenharia e Comércio Ltda, com um deságio de
53,5%.
O Lote 4 ficou com o Consórcio Nordeste, formado pelas empresas: Sollo Participações
S/A, Sollo Energia S/A, Distribuidora de Bebidas Ltda (DISBENOP) e VYAS Energia Participações
S/A. A disputa resultou em um deságio de 50,9%.
A disputa pelo Lote 5 foi vencida pelo Consórcio VSF Transmissoras do Brasil, que
apresentou um lance de RAP correspondente a R$ 101.360.370,00. O consórcio também
venceu a disputa pelo Lote 12.
A Engepar Engenharia e Participações venceu a disputa pelo Lote 8.
Os Lotes 9 e 10 ficaram, respectivamente, com a Neoenergia e a Barolo Participações
Ltda. A Neoenergia arrematou as instalações do lote 9 com um deságio de 64%.
O Lote 11 foi arrematado por uma RAP de R$ 123.232.940,00 pelo Consórcio Norte
(formado pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda e Sollo Participações S/A),
resultando em um deságio médio de 52,85%.
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Gráfico 1 – Deságio por Lote

Fonte: BMF Bovespa –Leilão 02/2019

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.

