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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 

 

LEILÃO DE GERAÇÃO Nº 01/2019-ANEEL 

(LEILÃO PARA SUPRIMENTO A BOA VISTA E LOCALIDADES CONECTADAS, DE 2019) 

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 01 

 
 

A Comissão Especial de Licitação da ANEEL torna público que a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE realizará o Treinamento da Sistemática do Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades 
Conectadas, de 2019, em dois formatos: presencial e online. 
 

O treinamento presencial ocorrerá em 2 (duas) turmas (vagas limitadas), de conteúdo idêntico, nos dias 
20 (das 14h às 18h) e 21 de maio (das 09h às 13h), em São Paulo – SP. Nesse curso, serão abordados aspectos 
conceituais da Sistemática e será realizada simulação na plataforma de negociação do Leilão, com uso de 
informações fictícias.  
 

Os interessados em participar do treinamento presencial devem encaminhar e-mail à Central de 
Atendimento da CCEE, até o dia 14/05/2019, para o endereço atendimento@ccee.org.br, e informar: razão social 
da empresa, CNPJ, UF, nome do participante, CPF, e-mail (corporativo) e telefone, sendo limitado a 2 (dois) 
participantes por empresa, tendo prioridade as empresas que cadastraram soluções de suprimento na EPE. Caso 
haja vagas disponíveis, será enviado e-mail de confirmação com data e local do treinamento. As inscrições 
serão encerradas quando a quantidade de vagas for preenchida. 

 
O treinamento online estará disponível no Portal de Aprendizado da CCEE a todos os interessados, a 

partir do dia 23/05/2019. 
 

Para acessar o treinamento online, os participantes com cadastro ativo no Portal de Aprendizado da 
CCEE devem acessar o portal a partir do dia 23/05/2019 e efetuar a inscrição no curso Sistemática do Leilão 
para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas. Para os interessados não cadastrados no Portal de 
Aprendizado, é necessário efetuar previamente o cadastro, no endereço 
http://www.ccee.org.br/portaldeaprendizado. 
 

Os interessados que não possuam CPF válido (estrangeiros), ou que tenham problemas no acesso, 
devem encaminhar e-mail à Central de Atendimento da CCEE, até o dia 14/05/2019. O atendimento às solicitações 
seguirá os critérios de disponibilidade de vagas mencionados previamente. 
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Para auxiliar o cadastramento no Portal de Aprendizado, consulte o manual disponível na página de 
documentação do leilão. 
 
 
 

Brasília – DF, 3 de maio de 2019. 
 
 

 
 

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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