EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ERRATA Nº 01

1)
No item 9, do ANEXO 22 – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE
DILIGÊNCIAS DOS INTERESSADOS, do EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020:
ONDE SE LÊ:
“9.
CONFIDENCIALIDADE
Todos os INTERESSADOS e cada um de seus representantes e assessores
indicados nos termos dos “ANEXO 22.A” e “ANEXO 22.B”, estarão sujeitos às
disposições dos Termos de Confidencialidade, constantes do “ANEXO 22.C”.
Tais informações devem ser utilizadas pelos INTERESSADOS, exclusivamente,
como subsídios para suas avaliações e a elaboração de propostas para
participação no LEILÃO, sendo vedada a disponibilização para terceiros.”
LEIA-SE:
“9.
CONFIDENCIALIDADE
Todos os INTERESSADOS e cada um de seus representantes e assessores
indicados nos termos dos “ANEXO 22.A” e “ANEXO 22.B”, estarão sujeitos às
disposições dos Termos de Confidencialidade, constantes do “ANEXO 22.C”.
Tais informações devem ser utilizadas pelos INTERESSADOS, exclusivamente,
como subsídios para suas avaliações e a elaboração de propostas para
participação no LEILÃO, sendo vedada a disponibilização para terceiros, salvo
partes relacionadas do INTERESSADO que sejam considerados pelo
INTERSSADO como co-investidores (“CO-INVESTIDORES”), hipótese em que
(i) o INTERESSADO deverá colher dos CO-INVESTIDORES termo de
confidencialidade substancialmente nos mesmos termos, condições e obrigações
do TERMO DE CONFIDENCIALIDADE que consta do ANEXO 22.C do
EDITAL; (ii) não será dado acesso ou permissão de copiar, baixar ou
disponibilizar os documentos do DATA ROOM aos CO-INVESTIDORES; (iii)
em nenhuma hipótese os CO-INVESTIDORES terão nenhum tipo ou nível de
acesso aos documentos e/ou às informações divulgadas ao CLEAN TEAM e;
(iv) o INTERESSADO permanecerá inteiramente responsável perante a COPEL
pelas obrigações de confidencialidade assumidas no TERMO DE
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CONFIDENCIALIDADE celebrado com CO-INVESTIDORES, mesmo em caso
de descumprimento por parte destes.”

2)
Na Cláusula 4ª – Remuneração do Anexo 10.1.4 (iii) - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO – TI, do ANEXO 2 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES – CCVA, do EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020:
ONDE SE LÊ:
“CLÁUSULA 4ª - REMUNERAÇÃO
4.1. Em contrapartida à prestação dos Serviços, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA uma o montante certo e irreajustável equivalente a R$[•] ([•]),
cujo pagamento será realizado mensalmente em parcelas iguais e sucessivas de
R$ [•] ([•]) (“Remuneração”), observada a hipótese de pagamento antecipado
da Remuneração prevista no item 3.3(i) acima.”
LEIA-SE:
“CLÁUSULA 4ª - REMUNERAÇÃO
4.1. Em contrapartida à prestação dos Serviços, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA uma o montante certo e irreajustável equivalente a
R$56.259.645,90 (Cinquenta e seis milhões duzentos e cinquenta e nove mil
seiscentos e quarenta e cinco e noventa centavos), cujo pagamento será
realizado mensalmente em parcelas iguais e sucessivas de R$ 9.376.607,65
(Nove milhões trezentos e setenta e seis mil seiscentos e sete reais e sessenta e
cinco centavos) (“Remuneração”), observada a hipótese de pagamento
antecipado da Remuneração prevista no item 3.3(i) acima.”
Ficam inalteradas todas as demais disposições do EDITAL e de seus ANEXOS.
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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