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

1)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
“Após a leitura sobre a visita técnica identificamos alguns pontos de dúvidas,
poderiam nos ajudar a esclarecer?


Pauta/roteiro da visita
o Existirá uma pauta/roteiro pré-definido? - tanto para a visita
técnica quanto administrativa
o Há a possibilidade de incluirmos solicitações na pauta da visita?
- tanto para a visita técnica quanto administrativa



Visita administrativa
o Este encontro será presencial ou terá uma dinâmica virtual? diante do cenário atual com o Covid-19



Quantidade de profissionais
o Os profissionais da lista técnica podem participar da
administrativa? São excludentes?
o O Edital comenta de 6 profissionais. São apenas 3 por visita?



Profissionais que têm acesso ao Data Room
o Profissionais que têm acesso ao Data Room possuem alguma
particularidade/restrição à presença na visita técnica?



Advogados externos/Consultores contratados
o Caso sejam incluídos advogados externos do INTERESSADO na
visita, é preciso a apresentação de alguma documentação
adicional?”

RESPOSTA:
Conforme item 7 do ANEXO 22, assim que forem confirmadas as datas disponíveis,
cada Líder de Equipe de cada INTERESSADO receberá o programa de VISITAS
TÉCNICAS. Esse programa conterá informações sobre os seguintes aspectos dos
procedimentos de VISITAS TÉCNICAS, incluindo, sem se limitar: forma(s) de
realização; roteiro da visita técnica e; pauta da apresentação pela administração da
COPEL e pela administração da COPEL TELECOM. Cada INTERESSADO, ao
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solicitar a VISITA TÉCNICA conforme ANEXO 22.B do EDITAL, poderá sugerir até
20 (vinte) tópicos ou perguntas para a pauta da apresentação que será feita pela
administração da COPEL e pela administração da COPEL TELECOM, os quais serão
considerados pela COPEL conforme sua conveniência. De todo modo, as sugestões dos
INTERESSADOS devem se relacionar exclusivamente aos documentos
disponibilizados no DATA ROOM, sendo que será desconsiderada qualquer pretensão
direta ou indireta de discussão relacionada ao EDITAL do LEILÃO reservada ao item
1.6 a 1.9 do EDITAL.
Nos termos do item 7 do ANEXO 22 poderão ser indicados até 6 (seis) profissionais
para a VISITA TÉCNICA. A apresentação pela administração da COPEL e pela
administração da COPEL TELECOM será realizada com uso dos recursos da
tecnologia, de forma que, quanto a esse procedimento, cada INTERESSADO poderá
inscrever até 6 (seis) profissionais, podendo ser ultrapassado este limite mediante
solicitação formal e justificativa aceitas pela COPEL.
O EDITAL não impede que um mesmo profissional seja indicado para o acesso à
SALA DE INFORMAÇÕES VIRTUAL – DATA ROOM, para a VISITA TÉCNICA e
para a reunião de apresentação por integrantes da administração da COPEL e da
administração da COPEL TELECOM.
O EDITAL não impede a indicação de advogados externos do INTERESSADO para os
procedimentos de VISITAS TÉCNICAS, sendo que, conforme item 8 do ANEXO 22
do EDITAL, caso tais advogados externos sejam indicados pelo INTERESSADO para o
Clean Team, o INTERESSADO deve apresentar o Termo de Confidencialidade
constante do ANEXO 22.C do EDITAL devidamente assinado pelo advogado externo.
De todo modo, nos termos do item 6 do ANEXO 22, em qualquer fase ou
procedimento, a COORDENAÇÃO DE DILIGÊNCIAS poderá promover diligências
adicionais ou complementares, destinadas ao saneamento de falhas formais ou ao
esclarecimento da documentação recebida.
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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