REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
I.
OBJETIVO: A presente Audiência Pública terá por objetivo uma apresentação
dos principais aspectos do negócio e da estrutura de venda relativa ao leilão que será
eventual e oportunamente divulgado pela COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA – COPEL (“COPEL”), nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL, para potencial
alienação de 100% (cem por cento) das ações de emissão da COPEL
TELECOMUNICAÇÕES S.A. Haverá uma apresentação conceitual dos principais
aspectos do negócio e da estrutura de venda relativa ao leilão, em uma sessão pública
aberta a todos os interessados nos termos deste Regulamento.
II.
DATAS: A sessão da Audiência Pública será realizada em 19 de agosto de 2020,
com início às 10:00 e encerramento às 12:00h, reservado o direito da COPEL de alterar
ou designar novas datas conforme sua conveniência e disponibilidade.
III.

CRONOGRAMA: A Audiência Pública observará os seguintes prazos:

DATA

EVENTO

07.08.2020

Publicação do Aviso e disponibilização do Regulamento
Abertura de prazo para o encaminhamento de perguntas por email
Prazo máximo para o encaminhamento de perguntas por e-mail
Realização da sessão da Audiência Pública
Divulgação da Ata da Audiência Pública

07.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
04.09.2020

IV.
LOCAL: Considerando a atual situação de emergência em saúde pública
decorrente da COVID-19, a presente Audiência Pública será realizada exclusivamente
de forma remota e virtual, por meio da rede mundial de computadores, nos termos deste
Regulamento.
V.
MESA: A condução da sessão pública será de competência de uma mesa
integrada por membros dos quadros da COPEL e seus assessores contratados.
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VI.

PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS E PROCEDIMENTOS:

a)
A participação é aberta a todos os interessados, mediante preenchimento de
formulário disponível em www.tvb3.com.br
b)
A sessão terá início às 10:00h no dia 19 de agosto de 2020, mediante acesso ao
link informado no tópico acima.
c)
Os interessados poderão encaminhar perguntas por escrito previamente à sessão
pública, até a data limite fixada no item III deste Regulamento, para o endereço
eletrônico apddn01.2020@copel.com
d)
Durante a sessão pública, os interessados também poderão se manifestar por
escrito, por meio do envio de mensagem pela própria plataforma em que o evento estará
sendo transmitido. Todas as comunicações deverão estar devidamente identificadas com
o nome e endereço de e-mail do interessado.
e)
Observado o tempo máximo de audiência, a COPEL considerará as
manifestações apresentadas, anteriormente e durante a sessão pública, e selecionará,
conforme a conveniência e a disponibilidade de tempo, aquelas a serem debatidas ou
explicitadas na sessão pública.
f)

A sessão pública observará a seguinte programação:
HORÁRIO

EVENTO

10:00h

Abertura da sessão pública e do link para envio de perguntas
Apresentação dos principais aspectos do negócio e da estrutura
de venda relativa ao potencial leilão
Encerramento da apresentação e abertura da sessão de
esclarecimentos
Prazo limite para envio de perguntas e encerramento da sessão
pública com a consideração das manifestações dos interessados

10:00h – 10:45h
10:45h
12:00h

g)
A sessão pública será realizada no idioma Português, sendo que estará
disponível o serviço de tradução simultânea para o idioma Inglês, conforme instruções
que constarão na plataforma de realização da Audiência Pública. Eventuais perguntas
realizadas no idioma Inglês serão respondidas em Português, com tradução simultânea
para o idioma Inglês nos canais específicos.
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VII.

REGISTROS E DIVULGAÇÕES

O registro da sessão pública observará as disposições abaixo:
a)
será lavrada e divulgada uma ata no sítio eletrônico www.copel.com contendo o
resultado conceitual das impressões colhidas durante a sessão pública;
b)
será elaborado um relatório interno contendo registro dos participantes e das
eventuais impressões, contribuições, sugestões e críticas por escrito eventualmente
recebidas antes e durante a sessão pública;
c)
a COPEL poderá avaliar outros procedimentos para registro da sessão pública,
como gravação, os quais estarão autorizados pelo interessado com o preenchimento do
formulário de acesso à sessão da Audiência Pública.
VIII. OUTRAS INFORMAÇÕES:
A realização desta Audiência Pública não obriga a divulgação do futuro Leilão, cuja
realização ficará ao exclusivo critério da administração da COPEL em conformidade
com as normas estatutárias e legais aplicáveis e, caso esta seja a decisão, é certo que a
participação na sessão da Audiência Pública não vincula a COPEL ao conteúdo
discutido nem tampouco configura apresentação ou aceitação de proposta.
Ao solicitar o acesso e participar da sessão da Audiência Pública, todos os participantes
autorizam a gravação, a utilização e a divulgação pela COPEL de imagem e som,
quando aplicável, bem como das informações que serão objeto da ata e do relatório
referidos neste Regulamento.

Curitiba, 07 de agosto de 2020.
COMPANHIA PARAENSE DE ENERGIA – COPEL
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