COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA SEMA Nº 05/2021
EDITAL DE LEILÃO N° 01/2020 – ALIENAÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E
PREFERENCIAIS DA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA – CEEE-D
COMUNICADO RELEVANTE N°. 04/2021
DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EVENTOS
Com a finalidade de promover maior transparência ao processo de privatização da CEEE-D, a
Comissão de Licitação comunica que as datas do Cronograma dos Eventos do Leilão previstas na
Seção XV do Edital de Leilão n°. 01/2020 das ações da CEEE-D foram alteradas para as datas
consignadas a seguir:
Data

Evento
Publicação do Edital e Anexos

08/12/2020

Abertura do prazo para impugnação do Edital
Abertura de prazo para solicitação de
esclarecimentos ao Edital

15/12/2020
22/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021

25/03/2021

Disponibilização do Manual B3 de Procedimentos do
Leilão
Fim do prazo para apresentação de solicitação
de esclarecimentos ao Edital
Divulgação das respostas aos esclarecimentos
solicitados
Fechamento da Sala de Informações
Fim do prazo para impugnação ao Edital por
qualquer cidadão
Fim do prazo para impugnação ao Edital por
Proponente
Entrega dos seguintes volumes pelas Proponentes

26/03/2021, das

na B3: 1) Declarações, Documentos de

9h às 12h

Representação e Garantia de Proposta; 2) Proposta
Econômica; e 3) Documentos de Habilitação

30/03/2021

Divulgação do resultado da análise do Volume 1
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Início da Sessão Pública do Leilão com a abertura
31/03/2021, às
8h

das Propostas Econômicas, realização de lances
viva voz e posterior abertura do envelope de
habilitação da Proponente classificada em primeiro
lugar
Divulgação da Ata de Julgamento dos Volumes 2 e

08/04/2021

3 e resultado preliminar da Sessão Pública e início
do prazo de eventuais recursos contra o resultado
preliminar da Sessão Pública.
Fim do prazo para interposição de eventuais

15/04/2021

recursos quanto ao resultado preliminar da Sessão
Pública

29/04/2021

Publicação do resultado definitivo da Sessão Pública
do Leilão.
Prazo para submissão de documentos ao CADE, à

20/05/2021

ANEEL e entrega à Comissão de Licitação , pela
Adjudicatária, do instrumento de constituição do
Consórcio.

12/05/2021
30/06/2021

Homologação do resultado do Leilão e adjudicação
de seu objeto.
Liquidação do Leilão e assinatura do Contrato de
Compra e Venda de Ações

Em decorrência dos ajustes nos eventos supramencionados na cláusula 5.62, o edital passa a vigorar
com a seguinte redação.
Onde se lê:
“1.11. Os pedidos de esclarecimento deverão ser apresentados até as 18h do 15° (décimo quinto) dia
anterior à data da Entrega dos Documentos…”
“1.13. Todas as respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento realizados nos
termos dos itens anteriores serão compiladas e disponibilizadas após 7 (sete) dias contados do prazo
final para pedido de esclarecimentos,...”
Leia-se:
“1.11. Os pedidos de esclarecimento deverão ser apresentados até as 18h do 4° (quarto) dia anterior
à data da Entrega dos Documentos…”
“1.13. Todas as respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento realizados nos
termos dos itens anteriores serão compiladas e disponibilizadas após 2 (dois) dias contados do prazo
final para pedido de esclarecimentos,…”
As demais disposições do Edital de Leilão Nº. 01/2020 da CEEE-D permanecem inalteradas.
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Porto Alegre, 17 de março de 2021.
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