EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ESCLARECIMENTO Nº 10
1)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: Considerando o Contrato de Prestação de
Serviços de Data Center e de Tecnologia da Informação – TI e o Contrato de Prestação
de Serviços Técnicos de Operação e Manutenção, que são respectivamente o ANEXO
10.1.4(ii) e o ANEXO 10.1.4(iii) do ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA, o Interessado questiona (i) se poderá ser
solicitada/negociada a prorrogação dos prazos de pagamento ou datas de vencimento
das faturas e (ii) se o eventual atraso nos pagamentos implicará em resilição ou rescisão
dos contratos complementares, ou na suspensão da execução dos serviços contratados,
por parte da contratada.
RESPOSTA:
De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de Tecnologia da
Informação – TI, Cláusulas 5.1 e 7.3, a CONTRATANTE pagará às CONTRATADAS
os preços estabelecidos no Anexo I do referido contrato no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir da data de emissão de cada nota fiscal/fatura. Além disso, conforme
Cláusula 8.1(a), é obrigação da CONTRATANTE remunerar as CONTRATADAS na
forma prevista no Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de Tecnologia da
Informação – TI. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de
Prestação de Serviços de Data Center e de Tecnologia da Informação – TI, conforme
sua Cláusula 13.1, sujeitará a parte inadimplente a pena de multa por inexecução total
de 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO. Conforme Cláusula 15.1(c)(iii)
do referido contrato, o Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de
Tecnologia da Informação – TI poderá ser rescindido por qualquer das PARTES caso a
inadimplência de uma PARTE, consubstanciada no não pagamento dos valores devidos
na data de seus respectivos vencimentos persista por prazo superior a 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de recebimento de notificação escrita emitida pela outra
PARTE para sanar/remediar referida violação.
De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Operação e
Manutenção, Cláusulas 4.4 e 4.5, a fatura para pagamento da Remuneração
correspondente ao mês imediatamente anterior, terá vencimento para o dia 25 do mês
em curso sendo certo que a fatura deverá ser encaminhada à CONTRATANTE com
antecedência mínima de 10 dias da Data de Vencimento respectiva. As parcelas da
Remuneração deverão ser pagas à CONTRATADA na Data de Vencimento. De acordo
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com a Cláusula 7.1.1 desse contrato, é obrigação da CONTRATANTE efetuar
tempestivamente os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos Serviços. Em caso de
pagamento intempestivo, a Cláusula 4.5.3 estabelece a incidência de juros de 1% ao
mês, pro rata die, e multa contratual de 2% sobre o valor em atraso.
2)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “A cláusula 8.12 do CCVA prevê um
prazo certo de até 6 (seis) meses, contados da Data do Fechamento, para a
desmobilização da parte de TI (migração de sistemas de informática, remoção de
infraestruturas físicas de informática e desvinculação de sistemas e aplicações de
informática), sujeitando-se a indenizações e, principalmente, multa de R$10.000,00
(dez mil reais) por cada sistema e/ou infraestrutura física de informática presente nas
instalações do Vendedor e/ou de suas Afiliadas após o referido prazo de 6 (seis) meses.
A cláusula 8.12.2 também prevê a possibilidade de Desvinculação da Estrutura de TI,
às custas do Comprador, após o prazo de 9 (nove) meses, contados da Data do
Fechamento. Estas condições aparentemente estão em contradição com o disposto na
cláusula 4 do ANEXO 10.1.4(iii) do CCVA, que estabelece um “prazo de 6 (seis) meses,
prorrogáveis uma única vez, por igual período, mediante acordo entre as Partes”
(grifamos).”
RESPOSTA: Não há qualquer conflito entre as referidas cláusulas. O ANEXO 2 MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA, Cláusula
8.12, fixa prazo de 6 (seis) meses para a completa finalização da Desvinculação da
Estrutura de TI, cujos procedimentos estão descritos no Anexo 8.12 do CCVA. E de
acordo com a Cláusula 4 do Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de
Tecnologia da Informação - TI, ANEXO 10.1.4(ii) do ANEXO 2 - MINUTA DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA, o prazo de 6 (seis)
meses, prorrogáveis uma única vez, por igual período é o prazo de vigência do referido
Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de Tecnologia da Informação – TI
(que não se confunde com a Desvinculação da Estrutura de TI).
3)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “A prorrogação do contrato do ANEXO
10.1.4(iii), de TI e Datacenter, dar-se-á nos mesmos moldes da cláusula 3.2 do ANEXO
10.1.4(ii), de Operação e Manutenção?”
RESPOSTA: O Contrato de Prestação de Serviços de Data Center e de Tecnologia da
Informação - TI, ANEXO 10.1.4(ii) do ANEXO 2 - MINUTA DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA, poderá ser prorrogado uma única vez, por
um período adicional de 6 (seis) meses, mediante acordo entre as Partes. O Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos de Operação e Manutenção, ANEXO 10.1.4(iii) do
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ANEXO 2 - MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES –
CCVA, poderá ser prorrogado uma única vez, por um período adicional de 6 (seis)
meses, mediante envio de notificação pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias da
data de término do referido contrato.
4)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: Interessado questiona aspectos gerais
sobre a Responsabilidade pela aprovação da operação por CADE e ANATEL.
RESPOSTA: De acordo com a Cláusula 5.3.1 do Contrato de Compra e Venda de
Ações - CCVA determina que a responsabilidade é exclusiva do Comprador, sendo
certo que a não obtenção, por qualquer motivo, poderá implicar a rescisão do CCVA e a
aplicação de eventuais penalidade e sanções ao Comprador: “5.3.1. A obtenção da
Aprovação do CADE é de responsabilidade exclusiva do Comprador, de forma 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
do Contrato de Compra e Venda de Ações - CCVA.”
5)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: Interessado pede esclarecimento sobre a
cláusula 8.8 do ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES – CCVA, que estipula a obrigação da Companhia de cumprir e não rescindir e,
de o Comprador fazer com que a Companhia cumpra e não rescinda os contratos
relacionados no Anexo 8.8, por um período de 5 (cinco) anos contados da Data do
Fechamento.
RESPOSTA: Esclarecemos que referida cláusula 8.8 do ANEXO 2 – MINUTA DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES - CCVA não abrange as hipóteses
de desinteresse ou recusa de prorrogação por parte dos órgãos e entidades da
Administração Pública que sejam contrapartes nos contratos listados no Anexo 8.8 do
CCVA, assim como não abrange as hipóteses de extrapolação dos limites legais de
duração de contratos administrativos, conforme aplicável a tais contratos listados no
Anexo 8.8.
6)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “O Termo de Compromisso de
Constituição do Consórcio (Anexo 12), no caso de consórcio entre empresas
brasileiras, poderá ser formalizado excluindo-se a expressão “por meio de Sociedade
constituída para este fim” do item 2.1 e a íntegra do item 2.2 do documento a ser
assinado entre as consorciadas e que será apresentado no Volume 1. Está correto
nosso entendimento?”
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RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.
7)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Em caso de consórcio entre empresas
brasileiras, não há necessidade de apresentação da declaração prevista no Anexo 13.
Está correto nosso entendimento?”
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.
8)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Considerando a indicação do dia
31.12.2019 como a Data-Base do Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA):
01) Entendemos que o termo inicial para incidência das obrigações do Vendedor
constantes da Cláusula 7 e subcláusulas do CCVA é a Data-Base, ou seja, 31.12.2019.
Está correto nosso entendimento? 02) Em caso de resposta negativa à pergunta
anterior, qual a data do termo inicial para as obrigações do Vendedor constantes da
Cláusula 7 e subcláusulas do CCVA? 03) A Companhia praticou, desde a Data-Base
até a presente data, quaisquer atos que violem as obrigações contidas na Cláusula 7 e
subcláusulas do CCVA? 04) Em caso de resposta positiva à pergunta anterior,
gentileza detalhar os atos praticados pela Companhia. 05) Podemos entender que a
Companhia observará a Cláusula 7 e subcláusulas do CCVA em relação aos atos
praticados entre 31.12.2019 (Data-Base) e a data do Closing? 06) Há outras
obrigações da Companhia e/ou da Vendedora, além das indicadas no questionamento
acima, cujo termo inicial de incidência seja a Data-Base (31.12.2019)? Se positiva a
resposta, quais são?”
RESPOSTA: De acordo com o Anexo 1.1 do ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA, o termo “Data Base” significa a data
de 31 de dezembro de 2019. Esta data será aplicada nas cláusulas em que o termo “Data
Base” for utilizado. O termo inicial das obrigações das Partes previstas no CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA é a data de celebração do CCVA,
exceto para hipóteses em que uma outra data seja estabelecida no CCVA para situações
específicas. Não há violação à Cláusula 7 e subcláusulas ou a qualquer outro dispositivo
do CCVA antes do início de sua vigência, ou seja, a sua celebração. Informações sobre
a condução dos negócios da Vendedora são objeto de Q&A dos Interessados no Data
Room e não de esclarecimentos ao Edital.
9)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Conforme o item 5.8.1 do Edital, “O
DIRETOR DA SESSÃO fixará um tempo máximo e/ou intervalo mínimo de valor entre
lances em viva-voz”. Sobre esta regra, solicitam-se estimativas de padrões mínimos que
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poderão ser fixados no leilão, de forma a objetivar a participação das interessadas:
a) Os limites de valor serão estabelecidos em R$ (reais) ou em percentuais? b) Há
parâmetros predefinidos para a determinação de intervalo de valor entre lances? Seria
possível indicar uma estimativa dos valores que serão estabelecidos, considerando
como base para tal estimativa o valor mínimo de arrematação? c) Há parâmetros
predefinidos para a determinação do tempo máximo entre lances? Seria possível
indicar qual seria o mínimo de tempo a ser fixado como este “tempo máximo”?”
RESPOSTA: O EDITAL não prevê a possibilidade de estipular tais padrões mínimos
previamente à SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO. Conforme itens 5.8 e 5.8.1 do
EDITAL, caso não seja verificada a hipótese do item 5.7 do EDITAL, competirá ao
DIRETOR DA SESSÃO, segundo padrões apurados a partir do melhor de sua
experiência, de forma isonômica e clara, fixar um tempo máximo e/ou intervalo mínimo
de valor entre lances à viva-voz.
10)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Favor esclarecer a forma pela qual o
Proponente deverá enviar os instrumentos hábeis comprovar a renovação da Garantia
de Proposta e da Proposta Econômica, se necessário. Em particular, esclarecer se
deverão ser adotadas as mesmas formalidades descritas no item 4.1 e subitens do
Edital.”
“4.11. Caso o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA não tenha
sido celebrado em até 30 (trinta) dias anteriores ao término da vigência da GARANTIA
DE PROPOSTA, cada PROPONENTE deverá, em até 15 (quinze) dias anteriores ao
término de sua vigência, independentemente de comunicação formal por parte do
VENDEDOR, renovar a sua GARANTIA DE PROPOSTA nas mesmas condições e pelo
mesmo prazo de renovação da PROPOSTA ECONÔMICA, da forma como definida
neste EDITAL, sob pena de desclassificação do PROPONENTE.”
“4.27.1. Caso o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES – CCVA não tenha
sido celebrado em até 30 (trinta) dias anteriores ao término da vigência da PROPOSTA
ECONÔMICA, cada PROPONENTE deverá, em até 15 (quinze) dias anteriores ao
término da sua vigência, independentemente de comunicação formal por parte do
VENDEDOR, renovar a PROPOSTA ECONÔMICA nas mesmas condições pelo prazo
de 90 (noventa) dias adicionais a sua vigência inicial sob pena de desclassificação do
PROPONENTE.”
RESPOSTA: Nas hipóteses acima, não é cabível adotar a formalidade de entrega
descritas no item 4.1 e subitens do EDITAL, sendo que a entrega da GARANTIA DE
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PROPOSTA
se
dará
mediante
agendamento
solicitado
pelo
e-mail
projetoflash@copel.com, em tempo hábil a viabilizar o cumprimento dos prazos fixados
nos referidos itens. A entrega se dará no seguinte endereço: Diretoria de
Desenvolvimento de Negócios – DDN, Rua Coronel Dulcídio, 800, bairro Batel,
Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.420-170.
11)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “Favor esclarecer a forma pela qual o
Proponente deverá solicitar a devolução das Garantias de Proposta. Em particular,
esclarecer se a solicitação poderá ser endereçada ao mesmo e-mail que recebe este
pedido de esclarecimentos.”
RESPOSTA: A devolução das GARANTIAS DE PROPOSTAS ocorrerá nas hipóteses
fixadas no EDITAL e poderá ser solicitada pelo e-mail projetoflash@copel.com.
12)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “De acordo com o artigo 14, §2º, do
anexo à Resolução nº 720/2020 da ANATEL (regulamento geral de outorgas), o pedido
de transferência deve ser formulado pela primitiva autorizada (ou seja, pelo Copel
Energia), cabendo à sua sucessora aquiescer ao mesmo e atender ao disposto no art. 7º
da referida resolução. Assim, entendemos que a minuta do CCVA deverá ser ajustada
para que fique consignado que Comprador e Vendedor deverão, em conjunto, sob a
responsabilidade de ambos (e não exclusivamente sob a responsabilidade do
Comprador), requerer a aprovação da Operação perante a ANATEL. Solicitamos
informar o entendimento de V.Sas. sobre o ponto acima, bem como o Vosso
posicionamento quanto à possibilidade de revisão da minuta do CCVA, conforme
sugerido.”
RESPOSTA: Conforme Cláusula 9.2 do CCVA, a notificação à ANATEL e a obtenção
das aprovações necessárias são de responsabilidade do COMPRADOR, em cooperação
com o VENDEDOR, devendo observar o disposto na regulação de telecomunicações
aplicável incluindo, sem se limitar, a Resolução ANATEL nº 614, de 28 de maio de
2013, conforme alterada pela Resolução nº 720, de 10 de fevereiro de 2020, e a
Resolução ANATEL nº 101, de 4 de fevereiro de 1999. Em vista dessa obrigação, o
item 4.38.4 do EDITAL exigiu que os PROPONENTES declarassem que têm
“conhecimento da legislação que regula o OBJETO do LEILÃO, abrangendo, mas sem
se limitar, a Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), a
Resolução ANATEL nº 614/2013 (Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia
– SCM) e a Resolução ANATEL nº 101/1999 (Regulamenta a Transferência de
Controle), conforme alteradas” e cumprirão “os requisitos legais e regulamentares
previstos nas citadas normas” (ANEXO 9 do EDITAL).
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13)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: “‘CAPÍTULO 2 – REPRESENTAÇÃO
POR PARTICIPANTE CREDENCIADO (...) Apenas caso o cadastro do
PARTICIPANTE CREDENCIADO junto à B3 não esteja atualizado, deverão ser
entregues pelo PARTICIPANTE CREDENCIADO documentos que comprovem seus
poderes de representação, em apartado de qualquer volume, uma vez que o Volume 1
somente será aberto após a identificação de poderes suficientes para a prática desse
ato.
CAPÍTULO 3 – VOLUME 1 – GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
REPRESENTAÇÃO
O PROPONENTE deverá apresentar no Volume 1 os documentos indicados no
EDITAL, elencados a seguir: (...) Documentos de representação do PARTICIPANTE
CREDENCIADO, para verificação dos poderes dos signatários do Anexo A – Contrato
de Intermediação entre o PROPONENTE e o PARTICIPANTE CREDENCIADO,
apenas caso seus representantes legais não possuam poderes cadastrados/atualizados
no sistema da B3.’
Na hipótese de apresentação dos documentos que comprovem os poderes de
representação do PARTICIPANTE CREDENCIADO, favor confirmar se tais
documentos deverão ser apresentados dentro do Volume 1 ou em volume apartado,
considerando que o Manual B3 estabelece a apresentação de ambas as formas.”
RESPOSTA: Apenas na hipótese de o cadastro do PARTICIPANTE CREDENCIADO
junto à B3 não estiver atualizado, o PARTICIPANTE CREDENCIADO deverá entregar
os documentos que comprovem seus poderes de representação, separadamente, fora de
qualquer volume. O Volume 1 somente será aberto após a verificação dos poderes de
representação do PARTICIPANTE CREDENCIADO.
14)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: Pedido de esclarecimento sobre quais
dispositivos da NTC ou NBR, ou tese adotada em relação a ambos, encampam o
posicionamento da Copel exarado nos Esclarecimentos nº 04 e 05, que reafirmaram a
inexistência de violação às referidas normas.
RESPOSTA: A fim de certificar o entendimento sobre a regularidade da infraestrutura
de fibra óptica da Copel Telecom em relação às normas NTC 855901 e NBR 15214/05,
a Diretoria Reunida da Copel Distribuição, em 21.10.2020, deliberou que os cabos de
titularidade da Copel Telecomunicações estão autorizados a permanecer nos mesmos
pontos de fixação já instalados, mesmo após a efetivação do desinvestimento pelo
Grupo Copel, sendo certo, entretanto, que, no caso de lançamento de novos cabos, a
partir da efetiva transferência de ações para o eventual Comprador, deverão ser
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instalados abaixo da rede de iluminação pública conforme requisitos da NTC 855901. A
Copel Distribuição registrará tal deliberação em suas normas técnicas, em especial na
emissão de uma revisão da NTC 855901, no prazo de 90 dias.

Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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