EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ESCLARECIMENTO Nº 06

1)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Há algum tipo de relação jurídica entre
Copel Telecom e Sercomtel? Caso positivo, qual? Quantos e quais contratos há entre
elas? Há alguma vedação ou condicionante à competição, seja direta ou indireta, entre
Copel Telecom e Sercomtel em qualquer mercado, produto ou região?”
RESPOSTA:
Há relação contratual entre Copel Telecom e Sercomtel. Há em vigor 1 (um) contrato de
fornecimento de serviços de telecomunicações nas modalidades circuitos dedicados, rede
privativa virtual e desagregação lógica de rede entre a Copel Telecom e a Sercomtel. Não
há reserva de mercado contratual com restrição à abordagem aos clientes de uma empresa
pela outra.
2)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Não obstante as restrições a
indenizações pelo Vendedor ao Comprador contidas na minuta do CCVA, isso de nenhum
modo elide, limita, preclui ou prejudica o direito de regresso do Comprador face ao
Vendedor (ou a qualquer empresa de seu grupo econômico) em caso de condenação
judicial, especialmente por solidariedade em matéria trabalhista. Está correto nosso
entendimento? Como condição de contorno para a elaboração da proposta, o
Comprador pode se fiar que o Vendedor (ou a qualquer empresa de seu grupo
econômico) não manejará defesa em sede de direito de regresso invocando os termos do
CCVA?”
RESPOSTA:
Esclarecemos que a Cláusula 10.4 do CCVA e as limitações de obrigação de indenizar
contidas no CCVA não prejudicam eventual direito de regresso do COMPRADOR face
ao VENDEDOR (ou a qualquer empresa de seu grupo econômico) em caso de
condenação judicial em que o COMPRADOR e suas afiliadas (incluindo a Copel
Telecom) sejam consideradas solidárias por obrigações do VENDEDOR (ou de qualquer
empresa de seu grupo econômico).
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3)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Entendemos que eventual mútuo da
Copel Telecom para empresas do Grupo COPEL após o fechamento do data room será
considerado ato fora do Curso Normal do Negócio. Está correto nosso entendimento?
Caso não esteja, favor comentar como um ato que afeta a elaboração das propostas
poderia ser praticado à revelia dos interessados e em detrimento do valuation da
companhia.”
RESPOSTA:
O entendimento está correto. Copel Telecom não realizará novos mútuos para empresas
do Grupo COPEL. Eventuais mútuos existentes serão quitados na data limite contratual
ou na data do fechamento, o que ocorrer primeiro.
4)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Um risco extremamente preocupante
para os licitantes é o vencimento antecipado das debêntures da Copel Telecom (i) ocorrer
no bojo dos atos de fechamento, e (ii) a declaração de vencimento antecipado ser
formalizada à Copel Telecom pelo agente fiduciário dos debenturistas em data posterior
à aquisição das ações pelo comprador. Ou seja, a reorganização societária da Copel
Telecom ocasionaria um evento de vencimento antecipado que seria cristalizado em uma
controlada do comprador, e isso acionaria cláusulas de “cross default” nos instrumentos
financeiros do comprador. Indagamos se a vendedora se oporia a que os atos de
fechamento se dessem em 2 dias úteis, de forma que (a) em D-1 haveria a reorganização
societária e a declaração formal do vencimento antecipado (pelo agente fiduciário), e
(b) no dia D haveria a transferência das ações ao comprador, pagamento aos
debenturistas e demais atos de fechamento?”
RESPOSTA:
A efetivação dos atos de fechamento é prevista na Cláusula 6.1 do CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA como uma série de atos a serem realizados
necessariamente na Data do Fechamento. Embora haja previsão de que os atos do
fechamento devam ser considerados como simultâneos para fins do contrato,
esclarecemos que atos de fechamento relacionados à Reorganização Societária serão
necessariamente efetivados na Data do Fechamento antes da implementação da
transferência do controle da Copel Telecom.
5)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Não foi disponibilizado modelo em
anexo para a declaração requerida no item 3.3. sobre a assinatura do CCVA por
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proponentes em consórcio. O modelo será disponibilizado? Em caso de resposta
negativa, qual é o conteúdo mínimo exigido nessa declaração?”
RESPOSTA:
A declaração exigida no item 3.3 do Edital, a ser apresentada juntamente com os
documentos do Volume 3, deverá conter (i) informações completas de todos
PROPONENTES e de seus representantes legais; (ii) declaração de que todos os
PROPONENTES observarão as disposições constantes do Capítulo VI do Edital e as
devidas assinaturas com firmas reconhecidas nos termos do item 4.1.5 do Edital.
6)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Sem prejuízo do indicado no Anexo 4 Modelo de Proposta Econômica, entendemos que está dispensado o reconhecimento de
firma do signatário da proposta econômica, sob pena de se fragilizar o sigilo das
propostas dos licitantes. Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta negativa,
favor esclarecer as razões de tal exigência.”
RESPOSTA:
Será publicada Errata sobre assunto.
7)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O item 4.2.1.c do EDITAL indica que o
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO deverá ser apresentado no VOLUME 1,
acompanhado da comprovação dos poderes dos signatários, sem qualquer ressalva. Já
o Capítulo 1 do Manual de Procedimentos da B3 indica que (i) os poderes dos signatários
serão verificados via cartão de assinaturas da B3, e que (ii) não havendo mandatários
do PARTICIPANTE CREDENCIADO com poderes suficientes para a celebração do
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, poderão ser apresentados documentos de
representação no VOLUME 1. Nesse contexto, nosso entendimento é de que, uma vez
verificados poderes dos signatários via cadastro perante a B3, está dispensada a
apresentação de quaisquer outros documentos societários do PARTICIPANTE
CREDENCIADO para a comprovação de poderes, inclusive os exigidos no item 4.2.1.c
do EDITAL, tanto no VOLUME 1 quanto fora de qualquer envelope. Está correto nosso
entendimento? Caso negativo, favor esclarecer quais documentos de representação
deverão ser apresentados e em qual momento, tanto na hipótese de o cadastro estar
completo, quanto incompleto.”
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RESPOSTA:
Conforme item 4.2.1, c do Edital, o Contrato de intermediação entre o PARTICIPANTE
CREDENCIADO e o PROPONENTE, deve ser acompanhado da comprovação de
poderes dos signatários, conforme modelo e orientações constantes no ANEXO 3 MANUAL B3 DE PROCEDIMENTOS DO LEILÃO, o qual prescreve que os poderes
do PARTICIPANTE CREDENCIADO serão verificados via cartão de assinaturas da B3
e, não havendo mandatários do PARTICIPANTE CREDENCIADO com poderes
suficientes para a celebração do Anexo A no âmbito do cartão de assinaturas da B3,
poderão ser apresentados documentos de representação no VOLUME 1. Assim, não será
necessário apresentar documentos de representação do PARTICIPANTE
CREDENCIADO no VOLUME 1 apenas no caso de ser possível certificar e verificar de
forma suficiente os poderes do PARTICIPANTE CREDENCIADO via cartão de
assinaturas da B3.
8)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O EDITAL prevê que o
ADJUDICATÁRIO será convocado para assinar o CCVA em até 20 (vinte) dias úteis
após a homologação do certame, sendo também certo que deverá comprovar a realização
de pagamento da remuneração da B3 em até 2 (dois) dias úteis antes da assinatura.
Contudo, o Manual da B3 prevê que referido pagamento deverá ocorrer em até 15
(quinze) dias após a homologação da concorrência, mediante envio de boleto pela B3.
Assim, e prevalecendo o EDITAL sobre os termos do Manual da B3, entendemos que o
prazo para pagamento da remuneração à B3 é até 2 (dois) dias úteis antes da assinatura
do CCVA, devendo o instrumento de cobrança da B3 respeitar este prazo. Favor
confirmar o entendimento. Caso o entendimento esteja incorreto, favor confirmar o prazo
para pagamento da remuneração e seu fundamento.”
RESPOSTA:
Conforme item 6.2.3 do EDITAL, o pagamento dos CUSTOS DE TRANSAÇÃO devidos
à B3 é uma das condições a serem cumpridas pelo ADJUDICATÁRIO no prazo limite
de até 2 (dois) dias úteis antes da assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE AÇÕES – CCVA celebração do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
– CCVA, devendo o seu cumprimento ser comprovado nos termos do EDITAL e dos
ANEXOS no prazo de até 15 (quinze) dias após a HOMOLOGAÇÃO do resultado do
LEILÃO.
9)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O Anexo C dispõe que a apólice de
seguro-garantia deverá expressar declaração da seguradora de que “conhece e aceita
Edital de Leilão nº 01/2020-COPEL
Alienação de 100% (cem por cento) das ações da Copel Telecomunicações S.A.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

os termos e condições do EDITAL de LEILÃO n.º 01/2020”. Nesse sentido, entendemos
estar dispensada a transcrição na apólice de quaisquer outros trechos do EDITAL,
inclusive (mas não se limitando) quanto as hipóteses de execução da garantia descritos
no item 4.15. Está correto nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar exatamente
quais itens do EDITAL deverão ser transcritos na apólice.”
RESPOSTA:
O entendimento está correto.
10)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Entendemos que os PROPONENTES
devem desconsiderar, para todos os efeitos, o disposto no item 4.15.2 do EDITAL, que
prevê a execução da GARANTIA DE PROPOSTA caso o PROPONENTE apresente
documentação em desconformidade com o EDITAL. Em caso de tal ocorrência, a sanção
legalmente prevista é a inabilitação do certame, ao passo que inexiste autorização legal
para que esta Administração Pública execute a GARANTIA DE PROPOSTA de licitante
que, sem dolo ou má-fé, não cumpre os requisitos editalícios. Está correto nosso
entendimento? Em caso de resposta negativa, favor informar o dispositivo legal que
autoriza a execução da garantia de proposta na hipótese de inabilitação de licitante do
certame.”
RESPOSTA:
A COPEL esclarece e reforça ser fundamental que o PROPONENTE, ao apresentar os
ENVELOPES, tenha a máxima acuidade na verificação do cumprimento das exigências
de HABILITAÇÃO que estão objetivamente fixadas no EDITAL, pois haverá análise da
HABILITAÇÃO apenas do ARREMATANTE, sendo possível a realização de diligências
para saneamento de quaisquer eventuais falhas formais encontradas na documentação de
HABILITAÇÃO, de forma que, em benefício exclusivo do procedimento e da salutar
disputa, é imperioso fixar mecanismos de incentivo para que PROPONENTES que não
sejam capazes de atender aos requisitos de HABILITAÇÃO não participem da
concorrência, evitando com isso lances que poderiam prejudicar uma disputa leal e
legítima entre os PROPONENTES.
11)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Entendemos que a apresentação de
Certidão de Administradores, expedida pela SUSEP em nome da seguradora emitente da
apólice de seguro-garantia, dispensará a apresentação de documentação comprobatória
de poderes de representação dos signatários da apólice. Está correto nosso
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entendimento? Em caso negativo, favor informar quais documentos devem ser
apresentados.”
RESPOSTA:
O entendimento está correto, desde que o(s) assinante(s) da apólice esteja(m)
consignado(s) na referida certidão.
12)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Entendemos que a apresentação de
Certidão de Regularidade, expedida pela SUSEP em nome da seguradora emitente da
apólice de seguro-garantia, dispensará qualquer cadastro prévio da seguradora junto à
B3, haja vista ser a SUSEP o órgão regulador do mercado de seguros e competente para
atestar a regularidade operacional das seguradoras. Está correto nosso entendimento?
Em caso negativo, favor esclarecer a necessidade de se apresentar especificamente
cadastro da seguradora junto à B3.”
RESPOSTA:
O entendimento está correto.
13)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Favor informar se há necessidade de
apresentar o Termo de Compromisso de Consórcio- Anexo 12, com Registro em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, ou se não há necessidade de registro.”
RESPOSTA:
Para fins de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o EDITAL não exige registro do
compromisso de constituição de CONSÓRCIO e cujo modelo seguiu no ANEXO 12.
14)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Favor confirmarem qual seria a
referência correta no Edital ao item 4.46 (que não existe), na seguinte redação: 4.37.2.
Em caso de inaplicabilidade da documentação do item 4.35 aos PROPONENTES
constituídos sob a forma de FIP, tais PROPONENTES deverão apresentar declaração
informando a inaplicabilidade. Em qualquer caso, estes PROPONENTES deverão
apresentar documentos do item 4.46 de seus respectivos gestores ou administradores
para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.”

Edital de Leilão nº 01/2020-COPEL
Alienação de 100% (cem por cento) das ações da Copel Telecomunicações S.A.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

RESPOSTA:
Será publicada Errata sobre assunto.
15)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O CCVA impõe condições muito severas
ao investidor e pouco usuais, como por exemplo os seguintes pontos: Favor comentar
cada um dos pontos individualmente. (i) Anuência dos debenturistas do Grupo Copel Vendedora pode segurar o closing se não obtiver os consentimentos dos debenturistas
das debêntures do Grupo Copel, e não renunciar à condição suspensiva prevista no item
5.2.(iv). (Cl. 8.3). (ii) Multa de 5% do preço de compra atualizado pela SELIC e
suspensão do direito de licitar se Comprador não obtiver aprovação do CADE ou da
ANATEL; (iii) Comprador indenizará Vendedor por perdas relativa à Companhia, ao
Comprador e suas Afiliadas, ocorrido a qualquer tempo, antes ou depois da Data do
Fechamento. (Cl. 13.2); (iv) Rescisão do CCVA pelo Vendedor, por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar a rescisão. (Cl. 14.1.iv)”
RESPOSTA:
Agradecemos as sugestões e informamos que o EDITAL foi submetido à CONSULTA
PÚLBICA realizada no período entre 19 de maio de 2020 e 19 de junho de 2020, tendo
sido refletidas no EDITAL e nos ANEXOS, todas as regras e disposições que, no melhor
entendimento da COPEL, refletem condições jurídicas válidas e comuns em venda de
ativos públicos.

Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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