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Notícia anterior Próxima notícia

Cedae: estudo de venda é disputado por
11 consórcios
BNDES está analisando propostas e divulga hoje quem fará o modelo de privatização

Onze dos 26 consórcios pré-habilitados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) apresentaram proposta para realizar o estudo de privatização da Cedae. O pregão havia sido
suspenso pela Justiça na semana passada, mas o BNDES ingressou com um recurso (agravo de instrumentos)
no plantão de fim de semana do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região e conseguiu derrubar a liminar.

O pregão eletrônico aconteceu na manhã de ontem. O banco, no entanto, alega que ainda está analisando
as propostas e que só hoje divulgará o nome do consórcio vencedor. Os perdedores terão três dias úteis para
recorrer.

O prazo final para a apresentação do estudo de modelagem é de sete meses, contados a partir da
assinatura do contrato, o que deve ocorrer em até um mês após o anúncio do vencedor.

A venda da Cedae foi aprovada pela Assembleia Legislativa em fevereiro, como uma das contrapartidas
para que o governo do Rio receba ajuda financeira do governo federal.

A ação contra a desestatização foi impetrada pela Associação dos Profissionais de Saneamento (APS). Na
queda de braço contra a venda da companhia, o presidente da entidade, Vicente Portela, anunciou que vai
recorrer contra a decisão que liberou o pregão:

— O edital do pregão tem uma série de irregularidades e ilegalidades. Um desembargador de plantão
suspendeu a liminar. Queremos que o assunto seja analisado pelo colegiado do TRF. Nossos advogados estão
preparando o recurso.
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