
Leilão de Desestatização 
CEPISA

Introdução

Foi realizado nesta quinta-feira, 26.07.2018, o Leilão de Desestatização da distribuidora CEPISA,
uma das 6 distribuidoras da Eletrobras que estão no processo de desestatização. A CEPISA é a
concessionária de distribuição e comercialização de energia elétrica responsável pelo atendimento
de 224 municípios do Estado de Piauí, o que corresponde 100% do território do estado. A empresa
atende a 1,2 milhões de unidades consumidoras, abrangendo uma área de concessão de 251.577
km².

Resultados
Equatorial Energia

A Equatorial Energia é uma
holding que controla diversas
companhias atuantes nos
três seguimento do setor de
energia.

Distribuição

No Maranhão, a Cemar é a
única distribuidora de
energia elétrica no estado
com 2,3 milhões de clientes
aproximadamente.

No Pará, a Celpa é também a
única concessionária de
distribuição de energia do
estado, com cerca de 2,4
milhões de clientes.

Geração

O grupo possui uma
participação de 25% da
Geranorte. Esta sociedade
possui usinas termelétricas
presentes no estado do
Maranhão, com capacidade
instalada conjunta de 332
MW.

Transmissão

O grupo pretende também
atuar no seguimento de
transmissão, pois arrematou
um total de 8 projetos em
dois leilões de novos
empreendimentos com
entrada em operação em
2022, nos estados do Pará,
Piauí, Bahia e Minas Gerais.
Estes investimentos em
transmissão somam um total
estimado de R$ 4,6 bilhões e
uma RAP total de R$ 850
milhões.
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Próximo Leilão

Há possibilidades da Ceal ser ofertada no
mesmo leilão das demais distribuidoras visto
que a comissão de licitação do BNDES está
recorrendo à decisão judicial que impede a sua
venda.

A decisão judicial foi imposta devido ao
desentendimento entre o governo federal e o
estado de Alagoas quando da transferência do
controle da distribuidora no passado.

*PNT foi regulada por meio da Resolução Homologatória
Nº 2.184/2016, nos termos do art. 4º da Lei n. 13.299/2016

Para o próximo leilão, o edital estabelece o
deságio mínimo a ser dado pela Ceal e a base de
outorga de cada distribuidora, como mostra a
tabela abaixo.

PMSO PNT

Amazonas 0,00% * 15.000           

Boa Vista 0,00% * 1.500             

Ceron 0,00% 0,00% 5.000             

Eletroacre 0,00% 0,00% 1.500             

Ceal 45,47% 45,47% 1.500             

Deságio Inicial
Empresa

Base 

Outorga

O leilão foi organizado pelo BNDES e ocorreu nas dependências
da B3 (antiga BM&F BOVESPA) utilizando a metodologia de
entrega de envelopes fechados e, no caso de mais de um
proponente com oferta de índice combinado de deságio dentro do
intervalo de classificação (valor 20 no caso da Cepisa), o leilão seria
decidido em etapa viva-voz.

A única habilitada para o certame, Equatorial Energia ofertou um
índice combinado de deságio de 119, abrindo mão de toda a
chamada "flexibilização" tarifária aprovada ano passado para
equilibrar a concessão da distribuidora e ainda pagando para o
Tesouro uma bonificação pela outorga de R$ 95 milhões.

A flexibilização na tarifa aprovada ano passado foi resultante da
elevação nos níveis regulatórios de PMSO (Pessoal, Material,
Serviços e Outros), PNT (Perdas Não Técnicas) e reconhecimento
dos empréstimos da RGR (Reserva Global de Reversão).

Além da venda de mais um ativo deficitário da Eletrobras, a
operação possibilitará uma redução na tarifa do consumidor
piauiense de cerca de 8,5% e garantirá investimentos pela
Equatorial na distribuidora de no mínimo R$ 720 milhões,
possibilitando a melhora da qualidade do serviço prestado.

A tabela abaixo ilustra os cenários Pré-leilão, oferta Mínima
(deságio 0) e Adjudicado pela Equatorial (deságio 119), em valores
absolutos. Os parâmetros fazem parte do cálculo da tarifa, são eles
o PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros), PNT (Perdas Não
Técnicas) e RGR (Reserva Global de Reversão).

Mínima Adjudicada

452.816                              415.534     392.007     

25,41% 18,37% 13,93%

884.292                              884.292     -              

884.292                              884.292     884.292     

-              95.000        

PMSO Regulatório (R$ - Mil)

PNT (% do BT)

Bônus Outorga (R$ - Mil)

Pré-leilãoParâmetros

Overview - Leilão nº 2/2018 (Cepisa)

Oferta

RGR - Inclusa na Tarifa (R$ - Mil)

RGR - Dívida (R$ - Mil)

O próximo leilão está marcado para 30.08.2018, no qual serão
leiloadas as distribuidoras Amazonas, Boa Vista, Ceron e Eletroacre.
O Projeto de Lei 10.332/18, aprovado no Congresso e que aguarda
aprovação no Senado em meados de agosto, esclarecerá questões
das dívidas das distribuidoras e proporcionará maior atratividade e
competitividade no leilão.


