EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ESCLARECIMENTO Nº 05
1)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Conforme Edital Seção 1 - 4.7.1. A
GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada nas modalidades: (i) caução em
dinheiro; (ii) seguro-garantia; ou (iii) fiança bancária, 4.7.2. A GARANTIA DE
PROPOSTA será de 5% (cinco por cento) do VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO,
R$ 70.054.515,00 (setenta milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais) e
por fim 4.8.2 (i) a apólice deverá indicar o PROPONENTE como tomador e o
VENDEDOR como beneficiário e deverá ainda observar a legislação e regulamentação
aplicáveis, incluindo, sem limitação, os atos normativos da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP aplicáveis a seguros-garantia; (ii) a apólice deverá ser
emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela SUSEP; e
(iii) a autenticidade das apólices de seguro garantia com certificação digital deverá ser
passível de verificação no site da seguradora ou da SUSEP. Gostaríamos saber se há
alguma restrição, como na modalidade bancária, ou toda seguradora, em
conformidade com os itens listados acima, é apta a representar o (ii) seguro-garantia
para eventual proposta e o cumprimento da etapa de Garantia da Proposta?”
RESPOSTA: O seguro-garantia deve ser emitido segundo as regras da SUSEP
aplicáveis à referida modalidade, a Circular SUSEP nº 477/2013 e os demais atos
normativos aplicáveis, além das regras gerais e específicas estabelecidas no EDITAL e
no Anexo 3 – MANUAL B3 DE PROCEDIMENTOS DO LEILÃO (não se aplicando a
restrição mencionada para garantia na modalidade de fiança bancária).
2)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Poderiam confirmar que a Garantia de
Proposta pode ser emitida por uma seguradora do mesmo grupo econômico da
Proponente?”
RESPOSTA: O Edital não restringe a possibilidade de emissão de GARANTIA DE
PROPOSTA por sociedade do mesmo grupo econômico da Proponente, sendo que, o
Capítulo IV do Edital e o Anexo 3 – MANUAL B3 DE PROCEDIMENTOS DO
LEILÃO, trazem as disposições que devem ser observadas para a apresentação da
GARANTIA DE PROPOSTA de acordo com a regulamentação incidente, conforme
aplicável.
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3)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Poderiam confirmar que um
Proponente do Leilão não necessariamente precisa ter sido cadastrado previamente
como Interessado no Data Room?”
RESPOSTA: A solicitação ao acesso do Data Room não é condição para a participação
do LEILÃO e os Proponentes que não realizarem a visita técnica deverão apresentar a
declaração do ANEXO 11, conforme exigem os itens 1.3.4 e 4.38.6 do Edital.
4)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Tendo em vista que a totalidade dos
empregados da Copel Telecom será transferida à Companhia Paranaense de Energia –
COPEL ou uma afiliada sua, qualquer passivo trabalhista em relação a estes
empregados também será assumido pela COPEL e não afetará o comprador. Favor
confirmar nosso entendimento.”
RESPOSTA: Os empregados da Copel Telecom serão transferidos para o Vendedor ou
uma afiliada do Vendedor, conforme previsto no Anexo 8.4 do CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA. No entanto, conforme Cláusula 10.4 do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA, o Vendedor não terá
responsabilidade por qualquer perda decorrente de qualquer obrigação, passivo, dívida,
contingência ou responsabilidade da Copel Telecom, seja conhecido ou não, ainda que
decorrente de ato, fato, ação ou omissão praticado ou ocorrido no período anterior ao
Fechamento (incluindo passivos trabalhistas).
5)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “A Copel Telecom pretende buscar de
forma conjunta a aprovação dos debenturistas para a Reorganização Societária e para
a troca de controle, haja vista a similaridade dos quóruns? Afinal, o motivador de
ambos os movimentos é o mesmo. Sem contar que isso traria mais segurança jurídica
para o processo.”
RESPOSTA: Nos termos da Cláusula 8.2 do CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE AÇÕES - CCVA, o Comprador liderará as negociações com os debenturistas
titulares das Debêntures da Copel Telecom, comprometendo-se o Vendedor a cooperar
com o Comprador para a obtenção do consentimento. Após a realização do leilão, o
Vendedor avaliará qualquer pedido ou sugestão de cooperação no contexto da estratégia
para a obtenção do consentimento, de acordo com os termos do CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA.
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6)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “As fibras óticas da Copel Telecom
encontram-se lançadas nos postes em altura distinta da determinada pela NBR 1521405 e pela NTC 855901. O custo de eventual rebaixamento de todas estas fibras é
imenso, e podem ocorrer inúmeros empecilhos operacionais. Considerando que a
Copel Distribuição S.A. pode emitir norma técnica regularizando a posição atual das
fibras óticas da Copel Telecom, indagamos se ela o fará? E se será antes da entrega
das propostas, o que seria fundamental? Caso não emita a norma técnica de
regularização, por que deixará de fazê-lo e imporá aos licitantes um risco de altíssimo
impacto e elevada probabilidade de acontecer? Não é adequado impor aos licitantes
riscos que estão totalmente na esfera de controle da Companhia Paranaense de
Energia – COPEL e que podem ser mitigados ou resolvidos sem esforço.”
RESPOSTA: O assunto foi tratado no Esclarecimento 4, ao qual nos remetemos.
Adicionalmente, reforçamos não haver qualquer irregularidade da Copel Telecom
perante o previsto nas normas NBR 15214-05 e NTC 855901.
7)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O atual Contrato de Compartilhamento
de Pontos de Fixação em Postes entre Copel Distribuição S.A. e a Copel Telecom vence
em 07.12.2020. As condições vigentes serão mantidas? Caso haja previsão de qualquer
alteração, qual(ais) seria(m) ela(s)?”
RESPOSTA: O assunto foi tratado no Esclarecimento 4, ao qual nos remetemos.
8)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O atual Contrato de Compartilhamento
de Pontos de Fixação em Postes entre Copel Distribuição S.A. e a Copel Telecom não
pode ser prorrogado para além de 07.12.2021. Logo, outro contrato deverá ser
negociado entre Copel Distribuição S.A. e Copel Telecom na ocasião. É um risco
enorme para o comprador e altamente impactante na elaboração da proposta a
imposição de condições que divirjam das condições contratuais vigentes. A Copel
Distribuição S.A. se compromete a manter as mesmas condições ressalvado apenas o
ajuste inflacionário de valores? Caso contrário, por que não? Por que imputar este
grau de incerteza ao leilão?”
RESPOSTA: O assunto foi tratado no Esclarecimento 4, ao qual nos remetemos.
9)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Até 01 de outubro de 2020 houve
qualquer declaração e/ou pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio à
COPEL? Houve qualquer aporte pela COPEL na Companhia?”
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RESPOSTA: Desde a data-base adotada para fixação do PREÇO MÍNIMO DE
ARREMATAÇÃO até 1º de outubro de 2020 não houve declaração e/ou pagamento de
dividendos ou juros sobre o capital próprio pela Copel Telecom para a COPEL, assim
como também não houve aporte de capital social pela COPEL na Copel Telecom.
10)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O Tribunal de Contas do Estado do
Paraná já se manifestou sobre a privatização da Companhia?”
RESPOSTA: O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vem acompanhando e
analisando o andamento do leilão e a documentação.
11)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O item 5.4.1 da minuta do contrato de
compra e venda de ações diz que “caso o Comprador não a obtenha, por qualquer
motivo, o Contrato poderá ser rescindido em conformidade com a Cláusula 14.1(iii),
sem prejuízo de eventuais penalidades e sanções a serem aplicados ao Comprador, nos
termos da Cláusula 14.3”. Favor aclarar se o comprador também será responsável
caso a negativa da ANATEL se dê por problemas anteriores ao fechamento e/ou por
culpa da Copel Telecom enquanto controlada da COPEL.”
RESPOSTA: Nos termos das Cláusulas 5.4 e 14 do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES - CCVA, uma vez assinado o CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES – CCVA, a obtenção da Aprovação da ANATEL é de exclusiva
responsabilidade do Comprador. Nesse sentido, nos termos da Cláusula 5.4.1: “caso o
Comprador não a obtenha, por qualquer motivo, o Contrato poderá ser rescindido em
conformidade com a Cláusula 14.1(iii), sem prejuízo de eventuais penalidades e
sanções a serem aplicados ao Comprador, nos termos da Cláusula 14.3” (grifo nosso).
O Vendedor e a Copel Telecom deverão cooperar, integral e tempestivamente, para a
submissão à ANATEL dos documentos e formulários necessários e deverão fornecer
toda e qualquer informação indispensável para obtenção da Aprovação da ANATEL,
nos termos da Cláusula 9.2.3 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES CCVA.
12)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “No item 8.2.2 da minuta do contrato de
compra e venda de ações, entendemos que a obrigação do Comprador de indenizar as
Partes Indenizáveis do Vendedor de qualquer obrigação decorrente e/ou relativa às
Debêntures da Companhia não inclui eventual cross default nas debentures e/ou
quaisquer outros contratos ou instrumentos da Vendedora e suas Afiliadas. Correto?”
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RESPOSTA: A responsabilização do Comprador não inclui eventual cross default nas
debêntures e/ou quaisquer outros contratos ou instrumentos da Vendedora e suas
afiliadas.
13)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “No item 8.3 da minuta do contrato de
compra e venda de ações, favor esclarecer o que ocorrer se não forem obtidos os
consentimentos dos debenturistas das debêntures do Grupo Copel, e a Vendedora não
renunciar à condição suspensiva prevista no item 5.2.(iv)?”
RESPOSTA: Caso não sejam obtidos os consentimentos de debenturistas previsto na
Cláusula 5.2(iv) do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA, o
Vendedor poderá renunciar a esta condição suspensiva, o que poderá causar o
vencimento antecipado das dívidas do Grupo Copel. Alternativamente, diante da
impossibilidade de obtenção dos consentimos no prazo de 365 dias, caso o Vendedor
decida por não renunciar a condição suspensiva, deverá rescindir o CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA, com base na Cláusula 14.1(ii) do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA.
14)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “No item 10.1.1 da minuta do contrato
de compra e venda de ações, como pode o Vendedor declarar que “está em situação
regular de acordo com as Leis aplicáveis” se todas as fibras óticas da Companhia
estão instaladas nos postes na altura errada, em violação à NBR 15214-05 e à NTC
855901?”
RESPOSTA: Assunto já foi tratado e devidamente esclarecido no Esclarecimento 4.
Adicionalmente, reforçamos não haver qualquer irregularidade da Copel Telecom
perante o previsto nas normas NBR 15214-05 e NTC 855901.
15)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Se for necessário o rebaixamento de
todas as fibras óticas da Copel Telecom em razão de estarem fora do padrão da norma
técnica, de quem será o respectivo custo?”
RESPOSTA: O assunto foi tratado no Esclarecimento 4, ao qual nos remetemos. Em
relação a quaisquer eventuais custos em relação a qualquer questão anterior ao
Fechamento, reiteramos o disposto na Cláusula 10.4 do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES - CCVA: “o Vendedor não terá qualquer responsabilidade
perante o Comprador ou a Companhia por qualquer Perda decorrente de qualquer
obrigação, passivo, dívida, contingência ou responsabilidade da Companhia, seja
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conhecido ou não, ainda que decorrente de ato, fato, ação ou omissão praticado ou
ocorrido no período anterior ao Fechamento”.
16)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Há um claro erro no item 13.2. Favor
corrigir a obrigação do Comprador de indenizar o Vendedor pelas perdas decorrentes
de qualquer ato, fato, ação ou omissão relativo à Companhia, ocorrido a qualquer
tempo, antes ou depois da Data do Fechamento. Isso é um equívoco, correto?”
RESPOSTA: Não há qualquer correção a ser feita. A estrutura de indenização
estabelecida no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA é que,
caso o Vendedor venha a sofrer perdas após o fechamento decorrentes de qualquer ato,
fato, ação ou omissão relativo à Companhia, antes ou depois da Data do Fechamento, o
Vendedor será indenizado pelo Comprador nos termos da Cláusula 13.2 do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA.
17)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Como pode ser o contrato celebrado
em caráter irrevogável e irretratável (item 16.4), se o item 14.1.(iv) permite que o
Vendedor, unilateralmente, possa rescindi-lo “por razões de interesse público”? Isso
equivale a um direito de arrependimento.”
RESPOSTA: A possibilidade de rescisão unilateral por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificá-la, prevista na Cláusula 14.1(iv) da minuta do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES - CCVA, não se confunde com o direito ao arrependimento,
estando prevista no artigo 69, VII da Lei 13.303/2016 e no item 10.4.3, I, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL.

Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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