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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA SEMA Nº 06/2022 

EDITAL DE LEILÃO N° 01/2021 – ALIENAÇÃO DO CONTROLE DA COMPANHIA 
ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G 

 
COMUNICADO RELEVANTE N°. 05/2022 

 
 

REABERTURA DA SALA DE INFORMAÇÕES 

A Comissão de Licitação, no âmbito de suas atribuições, comunica que, em face do 
cancelamento da sessão pública de leilão marcada originalmente para o dia 23 de março de 
2022, os estudos técnicos de modelagem da desestatização estão sendo atualizados com 
vistas à realização de um novo leilão até o terceiro trimestre de 2022. 

 
Nesse sentido, a Sala de Informações – Data Room, que se encontrava suspensa, foi 

reaberta e incorporará materiais atualizados do Projeto, tão logo estejam disponíveis, para que 
os potenciais interessados possam dar prosseguimento aos seus trabalhos de análise e 
diligências da Companhia.  

 
Novos interessados poderão fazer o seu credenciamento conforme as regras 

previstas e proceder com suas análises e diligências dentro dos prazos a serem oportunamente 
informados. 

 
Para aqueles interessados que já estavam presentes na Sala de Informações, não será 

necessário qualquer esforço adicional de recredenciamento e/ou de pagamento de taxa de 
acesso/depósito caução. Nos casos em que participantes já cadastrados não tenham interesse 
em continuar suas análises do Projeto, será permitido o descredenciamento da Sala de 
Informações, com a correspondente devolução do depósito caução, mediante solicitação ao e-
mail data.room.g@ceee.com.br. 

 
Uma nova Audiência Pública, com informações atualizadas do Projeto, incluindo o 

Valor Mínimo atualizado, será convocada em breve e realizada no próximo mês. Na sequência, 
haverá um novo processo de Road Show, nos moldes do realizado anteriormente, cuja 
expectativa de realização também é em maio, com as informações para participação sendo 
disponibilizadas uma vez convocada a Audiência Pública. 
 

Porto Alegre, 05 de abril de 2022. 

 

Ricardo Garcia Amaral 

Presidente da Comissão de Licitação 
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