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ALTERAÇÃO EDITAL Nº 01/2021 DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA ("CEEE-T")

O Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições,
considerando a autorização expressa na Lei nº 15.298, de 04 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 05
de julho de 2019, e considerando as autorizações superiores do Conselho de Reforma do Estado - CODPRE,

Comunica alteração no Edital Nº 01/2021 que foi disponibilizado a partir de 12.05.2021, quanto ao cronograma do
leilão, mantendo-se as demais informações sobre a desestatização, incluindo, mas não se limitando, a justificativa da
privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado, a data e ato que determinou a constituição
da empresa a ser desestatizada, o passivo da sociedade de curto e de longo prazo, a situação econômico-financeira da
sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios, a existência de
pagamento de dividendos e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela Companhia, nos
últimos anos, o sumário dos estudos de avaliação, o critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de
avaliação, a modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada e outras informações, por meio do acesso
ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul:
https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.

VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARA AS PROPOSTAS: 1.699.199.620,04 (um bilhão, seiscentos e noventa e nove milhões,
cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos) para a totalidade das ações da CEEE-T detidas pela
CEEE-Par, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Alienante realizada em 12 de maio de 2021.

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 12.07.2021, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com
endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo - SP, CEP 01010-901, conforme as instruções constantes no
Edital.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Em 16.07.2021, às
11h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo - SP, CEP
01010-901.

Em decorrência dos ajustes nas datas dos eventos supramencionados, o anexo II - manual de procedimentos do
leilão foi alterado para o cotejo das datas de vigência da garantia de proposta, com nova versão disponibilizada no endereço
eletrônico: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.

Porto Alegre, 15 de Junho de 2021.
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