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Brasília, 29 de setembro de 2017 

 
À 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL  
Brasília – DF 

 

Referência: Audiência Pública nº 47/2017 – obter subsídios para o aprimoramento da minuta do 

Edital e respectivos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de serviço 

público de transmissão de energia elétrica, referente à construção, à operação e à manutenção de 

linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da Rede Básica do Sistema 

Interligado Nacional – SIN. 

 

Assunto: Apresentação de Contribuições da Equatorial Energia no âmbito da Audiência Pública nº 

47/2017 

 

Prezados Senhores,  

 

A EQUATORIAL ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Luís, Estado 

do Maranhão, na Rua Alto do Calhau, n° 100, Loteamento Quitandinha, Quadra SQS, Alameda A, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.220.438/0001-73, (“Equatorial Energia”) vem, por meio de seu 

representante abaixo assinado, apresentar contribuições referentes à Audiência Pública nº 47 de 

2017, conforme instaurada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a respeito de propostas para 

o aprimoramento da minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017 

(“Contribuições”). 

A respeito da caracterização das concessões, os estudos realizados pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE e o Ministério de Minas e Energia – MME, por meio dos relatórios técnicos (R), 

dentre eles, (R1) estudos técnico-econômicos e socioambientais preliminares, incluindo seleção 

do(s) corredor(es) de transmissão, (R2) detalhamento de engenharia da alternativa de referência, 

(R3) caracterização e análise socioambiental do corredor selecionado para o empreendimento, e 

proposição da diretriz de traçado preliminar para a(s) futura (s) linha(s), (R4) definição de engenharia 

da integração entre a nova obra e as instalações de transmissão existentes, e ainda a análise dos 

custos fundiários, comprovam as diversidades entre os diferentes empreendimentos (lotes) que 

compõem o processo licitatório. 

O histórico recente dos Leilões de Transmissão, observando os resultados a partir do Leilão nº 

01/2014, demonstra a importância do custo de capital utilizado nos Leilões, em relação ao êxito dos 

certames. 
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Na tabela abaixo, é possível verificar que o aumento do êxito dos leilões (quantidade de lotes do 

ofertados vs. a quantidade de lotes arrematados) se deve, em grande parte, pela atratividade do 

custo de capital considerado no leilão: 

 

Destaca-se que em alguns casos, o aumento do custo de capital não foi o suficiente para garantir a 

atratividade do certam, uma vez que houve lotes vazios, ou seja, sem oferta. Nesse sentido, a ANEEL 

tem buscado entender as razões e vem atuando para que os investimentos e receitas anuais, 

considerados nos editais dos respectivos leilões, estejam aderentes às características e dificuldades 

construtivas de cada empreendimento. 

Em relação aos deságios verificados nos processos licitatórios, cabe uma reflexão em relação ao 

deságio médio. Há um grande intervalo entre o deságio máximo e o deságio mínimo dos leilões: 
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Verifica-se que em todos os processos analisados a partir de 2014, há lotes arrematados sem 

deságio ou deságio próximo de zero, no processo concorrencial. Por outro lado, verifica-se no último 

leilão (Leilão nº 05/2016) o deságio máximo de 58,87%, em um dos lotes. 

Assim, é necessário considerar que o processo concorrencial é capaz de ajustar o retorno de cada 

empreendimento, levando em consideração as características e riscos associados. Em resumo, onde 

houver maior competição, o custo de capital resultante será ajustado pelo processo competitivo, 

podendo gerar deságios ainda maiores. Situação positiva para a economia, em especial para o 

consumidor final. 

Nesse sentido, a Equatorial propõe que para o Leilão nº 02/2017, deve-se manter os parâmetros 

relacionados ao custo de capital nos mesmos patamares praticados nos últimos dois leilões do 

segmento de transmissão. Com essa premissa, busca-se atratividade nos investimentos compatível 

com o risco do negócio, considerando diversidade dos lotes leiloados e, consequentemente, a 

modicidade tarifária inerente ao processo competitivo. 

Adicionalmente, destaca-se que a Nota Técnica nº 20/2017-CEL-SCT/ANEEL e a minuta do Edital 

do Leilão nº 02/2017 trouxeram avanços, notadamente em relação à obrigatoriedade da qualificação 

técnica e a respectiva dispensa para os concessionários de transmissão que assinaram contrato de 

concessão nos últimos 36 meses, além da exclusão dos anexos dos contratos relacionados ao ONS. 

O maior avanço está na exclusão Apêndice H – carta de instituição financeira ou entidade financeira 

declarando que analisou o plano de negócios e do Apêndice I – carta de empresa de auditoria 

independente, registrada em órgão competente, declarando que analisou o plano de negócios. A 

Equatorial entende que tais exigências não cumprem com a finalidade de fortalecer a verificação da 

capacidade econômico-financeira das empresas proponentes. Ao contrário, no último Leilão, estas 

exigências custo adicional e retrabalho, em especial, com a validação por auditoria independente, 

uma vez que essa atividade, por se tratar de avaliação específica, não faz parte do rol de serviços 

ofertados pelas principais empresas de auditoria disponíveis no mercado. A Equatorial apoia ainda 

que seja mantida a garantia de fiel cumprimento no patamar de 5% do valor previsto para o 

investimento de cada lote. 


