EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ESCLARECIMENTO Nº 04

1)

ESCLARECIMENTO:

A titularidade da infraestrutura óptica detida pela Copel Telecomunicações S.A. (“Copel
Telecom”), mesmo após a efetivação da venda das ações da Copel Telecom
(“Fechamento”), não representa descumprimento da Resolução Conjunta n° 4, de 16 de
dezembro de 2014 (ANEEL e ANATEL), conforme alterada e em vigor, uma vez que
referida infraestrutura óptica está posicionada em um ponto de fixação situado abaixo da
rede de distribuição elétrica (ainda que esteja localizada acima da rede de iluminação
pública), conforme ilustrado pela figura abaixo:

Em relação a observância de regulamentações internas emitidas pela Copel
Distribuidora S.A., a NTC 855 901 permite que a infraestrutura óptica detida pela Copel
Telecom permaneça nos pontos de fixação em postes da rede de distribuição de energia
elétrica em que a infraestrutura atualmente está situada.
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Nesse sentido, os cabos de titularidade da Copel Telecom poderão permanecer nos
mesmos pontos de fixação já instalados, sendo certo, entretanto, que no caso de
lançamento de novos cabos estes deverão ser instalados abaixo da rede de iluminação
pública conforme requisitos da NTC 855901.
Informamos que o atual Contrato de Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes
entre a Copel Distribuição S.A. e a Copel Telecom está vigente desde 07/12/2017
podendo ser renovado anualmente e automaticamente até 07/12/2022, quando então
deve ser celebrado novo contrato por igual período, em qualquer caso, com a
manutenção dos cabos de titularidade da Copel Telecom nos pontos de fixação já
instalados nos termos descritos acima.
Esclarecemos ainda que, conforme previsto em regulamentações aplicáveis, a Copel
Distribuição S.A. é obrigada a compartilhar a sua estrutura com operadores de serviços
de telecomunicações, sendo as condições gerais dos contratos de compartilhamento são
aquelas definidas através da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP (Res.
001/99).
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