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Carta aberta do Crea-PR sobre Leilão de Concessões não Prorrogadas 

 

 

O Crea-PR, através de sua Plenária do dia 5 de setembro de 2017, analisou em 

profundidade os documentos apresentados na Audiência Pública n.º 26/2017 da ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica para o Leilão de Energia Existente. 

Trata-se do leilão de quatro usinas já existentes e totalmente depreciadas que não 

foram renovadas quando da promulgação da Lei n.º 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que 

permitiu a prorrogação das concessões e determinou que as concessões não prorrogadas 

fossem licitadas na modalidade leilão ou concorrência. 

Ocorre que o Leilão n.º 001/2017, denominado “LEILÃO DE CONCESSÕES 

NÃO PRORROGADAS”, que está marcado para o dia 27 de setembro de 2017, às 10h, na B3 

– Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBOVESPA), estabelece um preço teto muito elevado. 

O preço é tão elevado que suplanta os valores da usina de Belo Monte, construída 

no Rio Xingu no Estado do Pará, com investimentos da ordem de R$ 30 bilhões. 

Se faz necessário ressaltar que o valor da energia de Belo Monte, uma usina nova, 

é de R$ 78/MWh, sendo este valor referente à construção, operação e manutenção, conforme 

os dados existentes do leilão realizado em 20 de abril de 2010, enquanto que o valor médio do 

leilão das usinas velhas e depreciadas, programado para setembro de 2017, será de R$ 

123/MWh. 

Os valores da licitação em andamento são compostos por dois fatores, o custo de 

operação e manutenção limitado a R$ 28/MWh e a receita pela bonificação de outorga 

encargos e uso do bem público no valor de R$95/MWh. 

Esta receita pela bonificação de outorga advém de remuneração por 30 anos a 

juros de 8,08% ao ano do montante de R$ 11 bilhões que o Governo Federal pretende receber 

à vista pela outorga das usinas. 

Dois assuntos preocupam de sobremaneira este Conselho: 

1º - O valor do custo de operação e manutenção estimado inicialmente pela 

ANEEL era de R$ 11,90/MWh, porém na licitação este valor foi elevado para R$ 27,67/MWh 

representando uma elevação de 132%, a título de melhorias, sem comprovação técnica 

plausível. 

2º - O valor da remuneração da outorga é extremamente elevado aumentando sem 

nenhuma justificativa técnica os valores da energia hidráulica de usinas que já foram pagas e 

depreciadas pelos consumidores de energia elétrica a patamares muito superiores a de usinas 

que estão sendo construídas hoje. 

O que se está fazendo aqui é um aumento disfarçado de impostos para os 

próximos 30 anos sem que seja possível reverter. A sociedade não aceita mais tais aumentos. 

O valor da energia elétrica para o consumidor final já carrega pesada carga 

tributária de até 29% de ICMS (Estado do Paraná) e de PIS/COFINS o que eleva as tarifas em 

47%. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR 

 

 

 

Carta aberta do Crea-PR sobre Leilão de Concessões não Prorrogadas 

Pág. 2 de 3 

No caso deste leilão ocorrerá uma bitributação elevando os custos finais da 

geração para R$ 189,42/MWh depois da incidência do PIS/COFINS e ICMS, ou seja, 10 

(dez) vezes mais do que os R$ 18,30/MWh, referente aos custos de operação e manutenção 

dos empreendimentos de geração de energia, conforme tabela anexa. 

Isto é inaceitável, só aumentar impostos sem gerar nenhum trabalho na área de 

engenharia ou construção nova. 

Além disso, fere totalmente o maior princípio estabelecido na Lei n.º 12.783/2013 

(MP 579 11/9/2012) que é o da modicidade tarifária. 

Na exposição de motivos para justificar a MP 579, afirma-se: 

 
“O tratamento dessas concessões busca a captura da amortização e depreciação dos 

investimentos realizados nos empreendimentos de geração e nas instalações de 

transmissão e de distribuição de energia elétrica, alcançados pelos artigos 19 e 22 e 

pelo § 5º do art. 17 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, em benefício da 

modicidade tarifária....” 

E “Estudos e avaliações sobre os ativos dessas concessões demonstraram que a 

maioria desses ativos encontra-se fortemente amortizada e depreciada, 

proporcionando aos consumidores de energia elétrica do País a possibilidade de se 

beneficiarem, agora, de menores tarifas para a utilização da energia elétrica, insumo 

básico para o setor produtivo e serviço essencial para a sociedade”. 

Neste sentido, vislumbra-se que a supracitada MP não está sendo respeitada, isto é, os 

consumidores não estão se beneficiando de menores tarifas. 

Vale lembrar o que ocorreu no último reajuste tarifário (2017): foi incluído o valor de R$ 62,2 

bilhões a ser pago pela população referente à indenização paga para as transmissoras de 

energia durante os próximos oito anos. 

Por todo exposto, solicitamos seus préstimos no sentido de impedir que o Leilão designado 

para o dia 27 de setembro próximo seja feito nos moldes preconizados, uma vez que a 

cobrança de outorga sobre as usinas hidrelétricas, já pagas pela população, nada mais é que 

um imposto disfarçado gerando, por conseguinte, aumento do preço da energia elétrica para 

todos os consumidores brasileiros para os próximos 30 anos. 

Segue, anexo, quadro resumo com as 4 usinas e seus custos. 

 

Atenciosamente, 

Nilson Cardoso 

Presidente em exercício Crea-PR 
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ANEXO 1 – QUADRO RESUMO COM VALORES DAS USINAS 

 

Outorga O&M GAG RBO Garantia O&M GAG RBO Enc+UBP Total

R$ milhões R$/ano R$/ano R$/ano Mwmed R$/MWh R$/MWh R$/MWh R$/MWh R$/MWh

A São Simão 002704-9 6.740,95    103.491.188     235.532.086 796.629.337     1.202,7  9,82        22,36      75,61     16,11      114,08   510%

B Jaguara 001225-4 1.911,25    38.657.000       87.978.156    233.164.542     341,0      12,94     29,45      78,06     13,08      120,59   409%

C Miranda 001469-9 1.110,88    31.268.614       71.163.178    142.666.456     198,2      18,01     40,99      82,17     12,87      136,03   332%

D Volta Grande 003045-7 1.292,48    32.167.405       83.469.031    169.570.280     230,6      15,92     41,32      83,94     17,78      143,05   346%

Total 11.055,56  205.584.207     478.142.451 1.342.030.615  1.972,5  11,90     27,67      77,67     17,78      123,12   445%

1,538461538 18,30     42,57      119,49   27,35      189,42   

Lote Acrésc.

Com Impostos  - ICMS, PIS/Cofins

CEGUsina UHE


