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COMUNICADO AO MERCADO
Obtenção de Licenças de Instalação
A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, “Companhia”) vem
a público informar que obteve a Licença de Instalação (“LI”) expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”) referente às instalações da Interligação
Elétrica Paraguaçu (“IE Paraguaçu”) e a LI expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná (“IAP”) referente
às instalações da subestação (“SE”) Paranavaí Norte da Interligação Elétrica Ivaí (“IE Ivaí”).
A IE Paraguaçu é o empreendimento em construção do lote 3 do leilão de transmissão nº 013/2015, de
outubro de 2016 e a IE Ivaí é o empreendimento em construção referente ao lote 1 do leilão do leilão
de transmissão nº 005/2016, realizado em abril de 2017. Em ambos empreendimentos, a Companhia
participa em parceria com a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), na proporção
igualitária de 50%.
A IE Paraguaçu está localizada nos estados da Bahia e de Minas Gerais e é formada pela
implementação da linha de transmissão de 500 kV (338 km), que interligará a subestação Poções III à
subestação Padre Paraíso 2, constituindo o segundo circuito entre essas subestações. O investimento
previsto é de R$ 510 milhões (Capex ANEEL) e Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 113 milhões
para o ciclo 2018/2019. O prazo estipulado pela ANEEL para energização é fevereiro de 2022.
A LI obtida da IE Ivaí é referente à subestação Paranavaí Norte de 230/138 kV a ser instalada no
município de Paranavaí, no Estado do Paraná. O empreendimento está localizado no estado do Paraná
com extensão de 600 km de linha (Circuito Duplo) e 3 novas subestações, totalizando investimento de
R$ 1,9 bilhão (Capex ANEEL) e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 281 milhões para o ciclo 20182019. O prazo estipulado pela ANEEL para energização é agosto de 2022.
A Companhia reforça o compromisso de criação de valor com projetos que contribuirão para a expansão
do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil.
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