ENERGISA S.A.
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A ENERGISA S/A (“Energisa” ou “Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.864.214/0001-06, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, Artigo 12, Parágrafo 4º, de 3 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que no Leilão de Transmissão Nº
001/2020 (“Leilão”), realizado no dia 17 de dezembro, sagrou-se vencedora do lote 11, conforme segue:

Lote

11

Local
(UF)

AM

Extensão

Investimento
Estimado
Aneel
(R$ mil)

RAP1 Máxima
(R$ mil)

RAP
Proposta
(R$ mil)

Deságio

Benefício
Fiscal
Aplicável

33 km
novos e
385 km
existentes

888.315

119.712,58

63.000

47,37%

SUDAM

O lote contratado representa incorporação de ativos em serviço designado da empresa Amazonas Geração
e Transmissão (AmGT) pela Portaria MME no. 776 de 15 de dezembro de 2016 e a revitalização e continuidade
da prestação do serviço público de transmissão das instalações existentes e a expansão e reforço do sistema
para atendimento à região metropolitana de Manaus e à região de Presidente Figueiredo, no Estado do
Amazonas.
Novos Empreendimentos:
- LT 230 kV Lechuga – Tarumã, dois circuitos, com 9km aéreos em circuito duplo e C1 e C2 subterrâneos
de 3 km;
- SE 230/138 kV Tarumã - (6+1Res transformadores) x 100 MVA
- SE 230/69 kV Presidente Figueiredo – capacidade 2 transformadores x 50 MVA;
- Trechos de LT em 230 kV entre a SE Presidente Figueiredo e os pontos de seccionamento da LT Balbina
- Cristiano Rocha, C1, com 2 circuitos de 4,5 km.
Empreendimentos Existentes Incorporados e que serão Revitalizados:
– Incorporação dos ativos em serviço designado à AmGT pela Portaria do MME nº 706,
de 15 de dezembro de 2016;
– Revitalização das subestações em 230 kV Manaus, Cristiano Rocha e Lechuga (setor designado
à AmGT);
- Substituição da SE Balbina 230kV em arranjo disjuntor e meio por outra SE nova 230kV em arranjo
barra dupla com 4 chaves;
- Substituição do pátio de 69kV em arranjo anel da SE Manaus por outro pátio novo de 69kV em arranjo
BD4.
A Companhia informa ainda, que a ANEEL outorgará à sociedade de propósito específico a ser constituída
pela Companhia para esse fim, o direito de explorar a concessão por 30 anos a partir da celebração do
contrato.
O sucesso em mais um leilão de transmissão fortalece ainda mais a presença da Energisa nesse segmento.
Após o leilão, a Energisa passará a deter um total de 5 concessões de transmissão, adquiridas em leilões em
2017, 2018 e 2020, com 1.343 km de extensão de LT, capacidade de transformação de 4.294 MVA e RAP da
ordem de R$ 258 milhões em valores atualizados.
1Receita

Anual Permitida de referência (RAP) – é a receita anual que a transmissora terá direito pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários, a partir da entrada
em operação comercial das instalações.

Esclarecimentos e informações adicionais: ri@energisa.com.br

Maiores detalhes poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado, marcada para amanhã, às
16h00 (BRT) / 14h00 (EST), através do telefone +55 11 3181-8565 / +1 844 204 8942 (USA)
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.
Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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