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LEILÃO Nº 04/2019-ANEEL 

(LEILÃO “A-6” de 2019) 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 04 

A Comissão Especial de Licitação da ANEEL torna público que, conforme Manual de Inscrição e Aporte 
de Garantias, publicado no SITE da ANEEL, Seção Adendos, as garantias de proposta que não possuírem 
certificação digital deverão ser entregues pessoalmente ao Banco Bradesco, nas datas e local onde 
haverá a distribuição de usuários e senhas do sistema do Leilão aos participantes, conforme segue: 

DATAS: 09/10/2019 e 10/10/2019 

HORÁRIO: 09h – 16h 

LOCAL: Alameda Santos, 745 – Térreo - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) 

Cerqueira César - São Paulo/SP 

Os representantes que chegarem após as 16h não poderão retirar as senhas 
nem entregar os documentos referentes ao aporte de garantia de participação. 

Nos termos do item 4.2.3.3.1 do Edital, ao se apresentarem para a retirada de senha, (o)s Responsável(is) 
Operacional(is) deverá(ão) entregar o “Formulário de Designação de Responsáveis Operacionais” 
devidamente preenchido, sem necessidade de assinatura ou firma reconhecida, de acordo com o 
Modelo e o Manual publicados no SITE DA ANEEL, na página do Edital (Seção “Adendos”). 

As senhas de acesso ao SISTEMA, a serem utilizadas na Simulação e no LEILÃO, bem como o endereço 
eletrônico de realização da Simulação e do LEILÃO, serão entregues a(os) Responsável(is) 
Operacional(is), no ato de entrega do referido formulário, observando que será realizada verificação dos 
códigos Localizador, CEG e CIE de cada empreendimento, obtidos na inscrição da VENDEDORA.  

Adicionalmente, solicita-se que, para otimização do processo de cadastro dos dados na plataforma do 
leilão, o formulário também seja encaminhado, por meio eletrônico, ao e-mail: 
entidade.organizadora@ccee.org.br 

Ressalta-se ainda que os usuários e senhas entregues serão cancelados, caso haja descumprimento de 
qualquer obrigação prevista para a VENDEDORA no Edital. 

Brasília – DF, 3 de setembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) 
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