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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Nelton M Friedrich - 18/08/2020 18:31:25
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Em vez de vender porque não fortalecer a COPEL TELECOM em
tempo de banda larga, de revolução tecnológica, de TI, de internet das coisas, de ensino à distância com
de grande carência de equipamentos para estudantes, de smart farming, etc., e assim ser a chave para como a COPEL foi na déc. de 50/60 na hidroeletricidade - o Paraná ser referência nacional e
internacional na revolução tecnológica com inclusão social e produtiva? Em plena pandemia, com
quadro recessivo nacional e internacional, é hora de privatizar?”
ESCLARECIMENTO: O desinvestimento é uma decisão estratégica, devidamente motivada e
justificada conforme documentação constante do respectivo processo.

Nelton M Friedrich - 18/08/2020 18:34:09
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Com a venda da TELECOM quanto a COPEL e o Governo do
Estado vão ter de custo mensal/anual de serviços, fliuxo de dados, sistemas, etc., etc. de todo campo de
TI e Comunicação, Internet e demais componentes do sistema tecnológico necessário ?”
ESCLARECIMENTO: Atualmente todos os serviços são pagos à Copel Telecom, a preços de mercado.
Tal situação não se alterará com o desinvestimento.

Mariana Roveri Dal Bo - 18/08/2020 22:30
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Quais critérios socioeconômicos foram considerados no
planejamento da rede GPON da Copel? Pedimos que sejam informados os prazos estimados para cada
etapa do leilão (CRONOGRAMA DE EVENTOS). A COPEL divulgará respostas específicas para os
questionamentos formulados na consulta pública ou, ao menos, as principais alterações no edital que
será divulgado? A COPEL TELECOM antevê qualquer risco de perda das licenças para prestação do
Serviço de Comunicação Multimídia, seja por cassação ou caducidade? Há algum processo
administrativo ou judicial que trate da cassação/caducidade de tais licenças? Durante a fase de consulta
pública do Edital de Licitação, foi possível identificar que os contratos celebrados entre COPEL
TELECOM e outras empresas de seu grupo econômico (que ainda não constam do VDR) possuíam um
desbalanceamento importante entre a quantidade de fibra óptica compartilhada de parte a parte. Como o
licitante vencedor poderá lidar com tal desbalanceamento para evitar se submeter a situações de
excessivo ônus? Será possível repactuar tais contratos para torná-los mais equilibrados? Por favor,
informar todas as empresas que constituem o grupo econômico e/ou que tenham sido incorporadas nos
últimos 6 anos.”
ESCLARECIMENTO: O Cronograma do Desinvestimento foi apresentado durante a realização da
audiência. Todas as contribuições recebidas na Consulta Pública foram analisadas e, caso tenham sido
acatadas, constarão da versão final do Edital a ser oportunamente publicado. A Copel Telecom não prevê
qualquer potencial perda das licenças, sendo que não existem processos neste sentido em tramitação junto
à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. A transação dependerá de aprovações de órgãos
públicos conforme a legislação aplicável, por exemplo, a depender de quem será o comprador, a transação
poderá necessitar de aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e,
considerando que a Copel Telecom é uma prestadora de serviços de telecomunicações, haverá
necessidade de aprovação prévia da ANATEL. A celebração de contratos de swap entre a Copel Telecom
e sociedades do grupo Copel foi anuído pela Aneel. A Copel Telecom não incorporou empresa alguma
nos últimos 6 anos.
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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Marcelo Kneese - 19/08/2020 10:05:49
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Aos coordenadores da Audiência Pública - Alienação de 100% das
Ações da Copel Telecomunicações S.A.: Gostariamos por favor de fazer as seguintes perguntas aos
representantes da Copel Telecom em relação à empresa e ao processo sendo conduzido: PESSOAS Os
empregados da Copel Telecom serão demitidos? A nova dona da Copel Telecom poderá contratar os
empregados da Copel? TRANSICÃO (CONTRATO O&M) Existirá um contrato de transição? Quanto
tempo é estimado para a o fechamento da operação após o leilão? Após o leilão, o vencedor já assumirá
o controle da empresa? Ou existem formalidades até que o novo dono assuma o controle? DD ROOM
ABERTO Desde quando está aberto o data-room? Existem muitas empresas que já compraram acesso ao
data-room? DD TÉCNICO Como a Copel garante que as suas fibras ópticas não estão danificadas? O
comprador terá que testar fibra por fibra? Caso alguma fibra óptica esteja danificada, o comprador
poderá ser ressarcido pela Copel? CONTRATOS (ANEEL Os cabos OPGW pertencem as linhas de
transmissão? A Aneel irá autorizar o uso das fibras ópticas dos cabos OPGW pelo novo comprador?
CONTRATOS (CLIENTES) Como ficarão os contratos da Copel Telecom com as escolas, hospitais,
polícia etc.? O novo comprador perderá algum benefício que a Copel eventualmente possui por ser
pública? HOME PASSED E POTENCIAL DE CRESCIMENTO Por que a Copel possui um alto home
passed não explorado? IMPACTO NAS OUTRAS AREAS DO GRUPO A venda da Copel Telecom
deixará da Copel Distribuição sem conexão entre os seus ativos? A Copel Geração e Transmissão será
penalizada pela venda da Copel Telecom? AGENTES (ACIONISTAS MINORITÁRIOS) Os acionistas
minoritários foram consultados se concordam com a venda da Copel Telecom? AGENTES
(SOCIEDADE) Quais os benefícios da venda da Copel Telecom para a sociedade paranaense Desde já
agradecemos pelas eventuais respostas que foram possíveis nesta ocasião para essas perguntas.
Atenciosamente Marcelo de Forbes Kneese BRASILPAR”
ESCLARECIMENTO: Os funcionários da Copel Telecom serão transferidos para outras sociedades do
Grupo Copel. A Copel Telecom, após a alienação, poderá contratar os empregados. Será celebrado um
contrato de Operação e Manutenção entre a Copel Telecom e o comprador, de forma que esse tenha um
prazo para assumir todas as atividades. Após o leilão haverá condições precedentes a serem cumpridas,
entre elas a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e poderá ter ainda a
necessidade de aprovação do CADE, para depois ser feito o fechamento da transação, quando o
comprador assumirá o controla da Copel Telecom. O Data-Room está aberto desde o dia 16.07.2020,
sendo que o número e a relação de empresas são informações confidenciais. A Copel realizou uma due
diligence técnica e disponibilizou tal documentação no data-room. O desinvestimento será realizado no
sistema tradicionalmente conhecido como “porteira fechada”. Os OPGW pertencem às linhas de
transmissão de energia elétrica, esses serão transferidos a outras sociedades do Grupo Copel e serão
celebrados contratos entre tais sociedades e a Copel Telecom, a operação foi anuída pela Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Conforme minuta de contrato de compra e venda divulgada no
processo de consulta pública, o novo controlador da Copel Telecom, após a alienação, estará sujeito a
penalidades adicionais em caso de não manutenção de alguns contratos com clientes avaliados como de
interesse público pela Copel , que serão expressamente listados nos documentos do leilão. A exploração
do indicador do home passed é um atrativo a ser considerado pelos potenciais compradores. Os eventuais
impactos e benefícios da operação devem ser analisados pelos potenciais compradores, com base nas
informações e documentos a serem disponibilizados no data-room. A operação segue todos os
procedimentos legais e regulamentares aplicáveis, assim como os ritos de governança da Copel Telecom,
tais como as aprovações de órgãos societários necessárias. Vale mencionar que representantes dos
acionistas minoritários no Conselho de Administração da Copel votaram unânime e favoravelmente em
todos os assuntos relacionados ao desinvestimento que foram levados ao Conselho de Administração da
Copel. Com o desinvestimento, a Copel vai se concentrar no seu core business, seu negócio por
excelência, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com prioridade
para os investimentos no Paraná.
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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Alexandre - 19/08/2020 10:11:22
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Qual valor da Copel Telecom? Como chegaram a este valor?”
ESCLARECIMENTO: O preço mínimo será divulgado juntamente com a publicação do Edital. A
Copel contou com a elaboração de valuation elaborado por consultoria independente.

Leandro José Grassmann - 19/08/2020 10:16:18
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Gostaria que fosse mostrado aonde estão as informações do Data
Room, chamada para consulta pública e demais informações que foram citadas como públicas, vez que
as mesmas NÃO estão disponíveis no site da Copel e em nenhuma mídia pública da empresa.”
ESCLARECIMENTO: As informações da Consulta Pública, assim como o Regulamento para acesso ao
Data-Room estão disponibilizados na página inicial do website da Copel.

Orlando Cesar de Oliveira - 19/08/2020 10:54:14
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Senhores! Bom Dia? Não temos duvidas sobre a estrutura e sobre a
situação econômica financeira e sim sobre a gestão não exposta, com o que pergunto: Existiu ou há em
andamento auditoria interna sobre contratos de aquisições de bens e de serviços realizados nas gestões
2011/2014 e 2015/2018? Orlando Cesar de Oliveira Idealizador e Criador da Copel Telecom Atualmente
Consultor de Telecomunicações :”
ESCLARECIMENTO: Os processos internos de auditoria são confidenciais. Vide Comunicado ao
Mercado publicado pela Copel em 31.08.2020.

RUBENS CEZAR PERLE - 19/08/2020 11:10:18
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “O fututo sao smart city, assim como a copel tem ja o projeto. Como
pode o governo atual querer vender a essencia do que sera necessario para isso? Como o grupo copel,
que hoje tem tudo proprio em telecom, vai se sujeitar a uma empresa, atraves de contratos de cessao?
Essa privatização é muito errada.”
ESCLARECIMENTO: O desinvestimento é uma decisão estratégica, devidamente motivada e
justificada conforme documentação constante do respectivo processo.

RUBENS CEZAR PERLE - 19/08/2020 11:13:02
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Se existe 1 milhao de potenciais clientes sem necessidade de
investimento imediato, pois esse investimento ja foi feito, a justificativa de que o grupo copel quer
investir no core de energia nao faz sentido.”
ESCLARECIMENTO: A exploração do indicador do home passed é um atrativo a ser considerado
pelos potenciais compradores.
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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Rodrigo Leandro da Silva - 19/08/2020 11:13:12
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Gostaria de confirmar o Prazo de Contrato de Prestação de
Serviços de TI e Data Center?”
ESCLARECIMENTO: A versão final da minuta do Contrato, em que constarão os detalhes, será
divulgada juntamente com a publicação do Edital.

Leandro José Grassmann - 19/08/2020 11:16:15
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Aonde está o Edital? Não consta em LUGAR ALGUM do site da
Copel. Prega-se tanto a transparência, mas a prática é outra. Documentos não são públicos, informações
idem. Parece-me que só os interessados em comprar a empresa tem acesso. E a população? Não merece
poder avaliar os documentos tidos como públicos?”
ESCLARECIMENTO: As minutas do Edital e Anexos foram disponibilizadas na Consulta Pública
realizada no período entre 19 de maio de 2020 e 19 de junho de 2020, conforme Aviso, Regulamento e
Ata que se encontram disponibilizados no website da Copel, mais especificamente no seguinte endereço
eletrônico: www.copel.com/hpcweb/consulta-publica-ddn-01_2020-potencial-desinvestimento-da-copeltelecom. O acesso a esses documentos foi e permanece livre e aberto a todos os interessados. As versões
finais do Edital e dos Anexos serão oportunamente divulgadas por todos os meios legais e regulamentares
devidos.

Rodrigo - 19/08/2020 11:38:32
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Com a efetivação da Venda, como ficarão os contratos das
empresas terceirizadas que prestam serviços para a Copel Telecom?”
ESCLARECIMENTO: Os contratos vigentes da Copel Telecom permanecerão ativos e serão
transferidos ao comprador.

Carlos Raimar Schoeninger - 19/08/2020 11:39:38
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Nas operações de IRUs de OPGW e ASs, quantas fibras ou % das
Fibras disponíveis, ficarão com a Copel Telecom e quantas com a Copel Energia? Qual a duração dos
contratos de IRUS?”
ESCLARECIMENTO: As minutas dos Contratos foram disponibilizadas na Consulta Pública, com
documentação acessível a partir da página inicial do website da Copel. A versão final das minutas dos
Contratos será divulgada juntamente com a publicação do Edital.

Carlos Raimar Schoeninger - 19/08/2020 11:40:59
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Após a execução dos IRUS, a Copel Energia estará impedida de
ceder pares de Fibras para terceiros diferentes da Copel Telecom?”
ESCLARECIMENTO: As minutas dos Contratos foram disponibilizadas na Consulta Pública, com
documentação acessível a partir da página inicial do website da Copel. A versão final das minutas dos
Contratos será divulgada juntamente com a publicação do Edital.
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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Gustavo do Amaral e Souza - 19/08/2020 11:41:02
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Quais sistemas de TI não serão alienados?”
ESCLARECIMENTO: Serão objeto de alienação 100% das ações da Copel Telecom.

Gustavo do Amaral e Souza - 19/08/2020 11:41:47
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Quantos clientes e circuitos estão ativos na rede?”
ESCLARECIMENTO: As informações estão registradas nos slides apresentados durante o Audiência
Pública.

Ricardo Galvão Bueno - 19/08/2020 11:46:45
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Por se tratar de subsidiária integral de Companhia Aberta (Copel
S.A.), a transação disparará direito de preferência para acionistas minoritários?”
ESCLARECIMENTO: Considerando que a Copel Telecom não é uma subsidiária integral constituída
por meio de incorporação de ações, não é aplicável direito de preferência na venda de suas ações.

Gisele - 19/08/2020 11:52:57
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Caso não tenha interessados ou o interessado que tenha o melhor
lance, não consiga concretizar a compra, acaba esse processo de privatizaçao?”
ESCLARECIMENTO: A Copel estima que haverá interessados, com uma tensão
processo de alienação e a ultimação da operação seguem as disposições legais e
aplicáveis, incluindo, sem se limitar, o regime jurídico estabelecido pela Lei nº
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Copel, o Edital e o Anexos
oportunamente divulgados.

competitiva. O
regulamentares
13.303/2016, o
– sendo estes

Cristian - 19/08/2020 11:54:07
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Como ficará o acesso para o possível comprador dos POP''s que
ficam dentro do espaço da Copel Energia, após a venda da Copel Telecom?”
ESCLARECIMENTO: A versão final da minuta do Contrato será divulgada juntamente com a
publicação do Edital, com endereçamento desses pontos questionados.
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PERGUNTAS, MANIFESTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DDN Nº 01/2020
Guilherme - 19/08/2020 11:55:49
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “A Copel não está indo na contramão no mercado? O maior grupo
de energia mundial que me comprar os ativos da falida Oi, ativos de fibra, onde o grupo entende que
existe uma sinergia muito grande entre o segmento de energia e telecom. Esse fato foi publicado
amplamente pela mídia. Pq a visão da copel é tão diferente e insiste e falar que a empresa não tem
sinergia.”
ESCLARECIMENTO: O desinvestimento é uma decisão estratégica, devidamente motivada e
justificada conforme documentação constante do respectivo processo.

Juliano Carlos de Oliveira - 19/08/2020 11:56:22
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Bom dia. Não sei se já foi feita esta pergunta, mas como cheguei
tarde... Como ficam as parceiras CopelTelecom com os orgãos públicos, estado, municípios? Serão
prejudicados? Hoje eles tem acesso à rede com preços excelentes e sem necessidade de licitações.. Como
vai ficar isto?”
ESCLARECIMENTO: Os contratos de prestação de serviços de telecomunicações celebrados pela
Copel Telecom com seus clientes, incluindo órgãos públicos, continuarão válidos e a ultimação da
transação, por si, não os prejudicará.

Guilherme - 19/08/2020 11:57:28
PERGUNTA/MANIFESTAÇÃO: “Enel quer comprar os ativos da OI de fibra óptica. E Copel quer
vender o seu ativo mais estratégico. Pq a copel tem essa estratégia desastrosa?”
ESCLARECIMENTO: O desinvestimento é uma decisão estratégica, devidamente motivada e
justificada conforme documentação constante do respectivo processo.
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