Curitiba, 03 de novembro de 2020.

À
Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações
(“REDETELESUL”).

ASSUNTO: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2020 -

Prezado Senhores.

Tendo recebido impugnação formulada com relação ao Edital do Leilão n.
01/2020, cujo objeto é a “alienação de 100% (cem por cento) das ações da COPEL
TELECOM de propriedade do VENDEDOR [Copel]” apresentamos a V. Sas., no prazo legal
prescrito no item 7.1.27, II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL e
no item 1.15 do Edital1 , a respectiva RESPOSTA, nos termos das razões anexas ao presente
Ofício, no qual os temas impugnados são pontualmente analisados.

Atenciosamente,

______________________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N. 001/2020
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A.

“1.15. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO deverá julgar e responder às eventuais impugnações em até 3 (três) dias
úteis contados da apresentação, conforme o previsto no item 7.1.27, II, do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da COPEL”.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO N. 001/2020 - ALIENAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO)
DAS AÇÕES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

IMPUGNANTE: Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e
Telecomunicações (“REDETELESUL”)

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

I.

TEMPESTIVIDADE

1.
A Impugnação e a presente resposta são tempestivas conforme itens 1.11 e 1.15 do
2
Edital . Tendo a Impugnação sido apresentada no prazo fixado no item 1.11 do Edital, é
tempestiva a presente resposta pela Comissão de Licitação no prazo de até 3 (três) dias úteis
contados da apresentação da Impugnação Administrativa.

II.

BREVE SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO

2.
A Impugnante traz em suas alegações razões relacionadas à decisão negocial de
desinvestimento regularmente tramitada pela Copel e a um impacto nas prestadoras locais que
representa. A Impugnante aponta, ainda, uma eventual necessidade de alteração do Edital em
virtude de algumas supostas omissões no que diz respeito às regras para utilização da
infraestrutura da Copel Distribuidora após a alienação das ações da Copel Telecom.
3.

A seguinte afirmação contida na Impugnação reflete esses questionamentos:
“É extremamente fácil compreender as razões pelas quais à COPEL não se mostra
mais interessante se manter no mercado de telecomunicações, posto que, nos termos
da apresentação realizada em audiência pública de 19.08.2020, é notória a
dificuldade da companhia em se manter competitiva no mercado frente às demais
empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações.

“1.11. Eventual impugnação ao presente EDITAL deverá ser encaminhada à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos
termos do item 7.1.27 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL, no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis antes da data da ENTREGA DOS DOCUMENTOS para participação da SESSÃO PÚBLICA DO
LEILÃO, ao seguinte endereço eletrônico e com a seguinte referência: E-mail: projetoflash@copel.com A/C:
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Apresentação de Impugnação ao EDITAL
[...] 1.15. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO deverá julgar e responder às eventuais impugnações em até 3 (três)
dias úteis contados da apresentação, conforme o previsto no item 7.1.27, II, do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da COPEL”. (g.n.)
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(...)Nesta linha, vejamos o apontado na apresentação realizada pela COPEL na
referida audiência pública, onde se consignou que a COPEL Telecom já teve 62,7%
do market share do Estado do Paraná, mas, quando da realização do estudo, já
possuía menos de 22% do referido market share, mesmo tendo investido, nos últimos
anos, mais de R$ 1.260.000.000,00 (um bilhão e duzentos e sessenta milhões de reais).
[...] Apenas para aclarar que as Autorizadas acima mencionadas, ou Outras acima
mencionadas, tratam-se de empresas que são associadas da Impugnante. Ou seja,
não pairam dúvidas de que o referido leilão da Copel Telecom irá impactar no
mercado de fibra óptica e afetará todos os players do setor de telecomunicações.
Eis mais uma vez justificada a necessidade de impugnação pela REDETELESUL, ora
Impugnante, em prol de uma concorrência justa e sadia, além de isonômica.”
4.
De se registrar inicial que a Impugnante não questiona nenhuma disposição do Edital
ou de seus Anexos. Seus questionamentos, na prática, apenas advogam em favor da
continuidade do Leilão, pois evidenciam o avanço das associadas da Impugnante sobre o
market share anteriormente detido pela Copel Telecomunicações S.A., argumento fático este
que está totalmente em linha com a justificativa para a alienação objeto do Leilão.
5.
Ao que parece, a Impugnante busca meios de construir uma linha de questionamento
segundo a qual, em sua visão, a alienação da Copel Telecomunicações S.A. – a última
prestadora de telecomunicações sob controle estatal –resultaria em uma competição não justa
e não isonômica no mercado e isso seria uma irregularidade.
6.
O seguinte trecho ilustra bem esse racional: “a Impugnante não tem qualquer intenção
de prejudicar o andamento do referido processo de leilão, mas, sim garantir a isonomia e a
competição justa no mercado de telecomunicações”.
7.
Apesar de esse receio não estar expresso na Impugnação, muito provavelmente o que
as associadas da Impugnante podem estar temendo com o Leilão seja que, uma competição
mais acirrada entre prestadoras de controle privado, dificulte o avanço sobre o market share
antes detido pela Copel Telecomunicações, tal como vinha sendo experimentado no Paraná.
8.
Além desse aspecto, o seguinte trecho extraído da Impugnação sintetiza a visão e as
preocupações da Impugnante com relação às informações do Edital e dos Anexos:
“A análise do edital, sem o devido acesso ao ambiente virtual, aponta para algumas
lacunas extremamente prejudiciais no instrumento convocatório e nos seus anexos,
principalmente no tocante à rede de telecomunicações de propriedade da COPEL
Telecom, que, consequentemente, se tornará propriedade da licitante vencedora do
certame. E outra latente preocupação reside em saber os impactos em relação ao
relacionamento junto a COPEL Distribuidora.
(...) as informações verificadas no edital e nos documentos que o acompanham
ainda se mostram esparsas, e com enorme lacunas, sendo necessária a inclusão de
previsões no referido Edital pela COPEL, sob pena de lesar o setor de
telecomunicações e diretamente as empresas Associadas da Impugnante, mediante
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vantagens competitivas no que pertine a utilização de infraestrutura de suporte
(postes) que é extremamente escassa, conforme se verá a seguir.”
9.
A partir dessa visão, a Impugnante passa a dizer o que a seu ver seriam aspectos
problemáticos do Edital, os quais serão ao longo dessa resposta pontualmente sintetizados e
respondidos. De todo modo, como ao final se verá, as alegações da Impugnante não
procedem.

III.

REGULARIDADE DO DESINVESTIMENTO, DO LEILÃO E DO EDITAL.

III.1. Motivações, estruturação e instrução do processo de desinvestimento

10.
O desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. deriva de decisão empresarial
devidamente motivada e justificada em processo administrativo, o qual vem há muito sendo
construído pela Copel com o apoio de diversas áreas internas e de assessorias financeira e
jurídica externas especializadas de notório conhecimento nesse tipo de operação, além de ter
contado com a participação de consultorias independentes na elaboração do Laudo de
Valuation e de Vendor Due Diligence, dentre outros.
11.
A complexidade do processo de desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.
exigiu também a contratação de uma empresa de consultoria e assessoria econômicofinanceira, com atuação e sólida credibilidade nacional e internacional, experiência e sucesso
na realização de processos de desestatização e na negociação de empresas de grande porte na
área de telecomunicações, e comprovada capacidade para a perfeita estruturação do processo
em tela.
12.
O início do processo de desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. remonta a
gestões anteriores da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, desde de 2017, e se deu
com a transparência, a seriedade e a tecnicidade aplicáveis, necessárias à assertiva evolução
desse tipo complexo de operação.
13.
Vejam-se os diversos Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes publicados pela
Companhia com relação ao desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A., nos estritos
termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM a que a Companhia
está submetida. Diversas matérias também foram publicadas nos meios de comunicação,
como, por exemplo, a matéria intitulada “Copel inicia a venda de seu braço de telecom”, de
julho de 2019, do Jornal Valor Econômico (matéria pública disponível em
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/07/12/copel-inicia-a-venda-de-seu-braco-detelecom.ghtml).
14.
A maturação dessa decisão empresarial do desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. é comprovada pelo robusto processo de Governança Corporativa
adotado pela Companhia, conforme deliberações dos administradores do grupo em reuniões
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colegiadas, evidenciadas nos documentos apresentados ao respectivo processo administrativo,
conforme abaixo destacadas:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

em 10.10.2017 a situação da Copel Telecomunicações S.A. foi analisada na 2270ª
Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Holding, cuja deliberação, por
unanimidade, indicou o potencial desinvestimento da referida Subsidiária Integral;
em 15.04.2019 foi aprovada, por unanimidade, na 2349ª Reunião Ordinária de
Diretoria da Copel Holding, a evolução dos estudos que poderiam culminar com o
eventual desinvestimento da participação societária que a Companhia possui na
Copel Telecomunicações S.A.;
em 17.04.2019, da mesma forma, a evolução dos estudos para o potencial
desinvestimento da participação societária que a Companhia possui na Copel
Telecomunicações S.A. foi aprovada, por unanimidade, na 189ª Reunião Ordinária
do Conselho de Administração da Companhia;
em 27.05.2019 foi aprovada, por unanimidade, na 2356ª Reunião Ordinária de
Diretoria da Copel Holding, os estudos preliminares até então realizados e a
continuidade do processo para o potencial desinvestimento do controle da Copel
Telecomunicações S.A.;
em 07.06.2019, com a evolução do processo, na 191ª Reunião Ordinária, o
Conselho de Administração recebeu informações atualizadas e aprovou, por
unanimidade, os estudos preliminares até então realizados e a continuidade do
processo para o potencial desinvestimento da participação societária que a
Companhia possui na Copel Telecomunicações S.A.;
em 09.07.2019 foi aprovada, por unanimidade, na 2363ª Reunião Ordinária de
Diretoria da Copel Holding, a contratação de uma assessoria financeira de renome
internacional e de uma respeitada assessoria jurídica, ambas de notória
especialização, para atuar no processo do potencial desinvestimento da
participação societária que a Companhia possui na Copel Telecomunicações S.A.;
em 11.07.2019, na 192ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Companhia, esse tomou conhecimento, no âmbito do processo do potencial
desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A., da contratação do Rothschild &
Co. para atuar na assessoria financeira, e do Cescon, Barrieu, Flesh & Barreto
Sociedade de Advogados, para atuar na assessoria jurídica;
em 12.07.2019, na 422ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Copel, foram
apresentadas informações atualizadas relativas aos estudos preliminares até então
realizados e à evolução dos estudos sobre o potencial desinvestimento da
participação societária que a Companhia possui na Copel Telecomunicações S.A. e
sobre o processo de contratação das assessorias financeira e jurídica de notória
especialização;
em 28.11.2019, na 2382ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Holding, o
potencial desinvestimento da Copel Telecomunicações e o respectivo estágio do
processo foram analisados pelo colegiado;
em 02.12.2019 o modelo de negócio para o potencial desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. foi analisado:
o na 2383ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Holding;
o na 175ª Reunião Ordinária da Diretoria da Copel Telecomunicações S.A.;
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o na 214ª Reunião Ordinária da Diretoria da Copel Distribuição S.A.;
o na 335ª Reunião Ordinária da Diretoria da Copel Geração e Transmissão
S.A.; e
o na 82ª Reunião Ordinária da Diretoria da Copel Comercialização S.A.;
em 04.12.2019, na 204ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, o
modelo de negócio para o potencial desinvestimento da Copel Telecomunicações
S.A. foi analisado e, por unanimidade, encaminhado para análise pelo Conselho de
Administração da Copel e das Subsidiárias Integrais, com a unânime
recomendação de ser aprovado;
em 05.12.2019 foi aprovado, por unanimidade, o modelo de negócio para o
potencial desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. nos seguintes órgãos
societários colegiados do grupo Copel:
o 197ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel Holding;
o 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Telecomunicações S.A.;
o 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Distribuição S.A.;
o 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel Geração e
Transmissão S.A.; e
o 24ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Comercialização S.A.;
em 12.02.2020, com a evolução do processo, na 199ª Reunião Ordinária, o
Conselho de Administração recebeu informações atualizadas sobre o processo para
o potencial desinvestimento da participação societária que a Companhia possui na
Copel Telecomunicações S.A., com as minutas dos relatórios preliminares de
“vendor due diligence” e de “valuation”, ambos elaborados por respeitadas
consultorias independentes, bem como com as minutas do Edital do Leilão e do
Contrato de Compra e Venda de Ações – CCVA, que foram elaborados em um
trabalho conjunto dos profissionais da Copel e das assessorias financeira e jurídica;
em 15.02.2020, na 201ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração recebeu
informações atualizadas sobre o processo para o potencial desinvestimento da
participação societária que a Companhia possui na Copel Telecomunicações S.A.;
em 17.03.2020, o potencial desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. foi
analisado:
o na 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário; e
o na 200ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.
em 06.05.2020, na 2401ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Holding, foram
apresentadas informações atualizadas sobre o potencial desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A.;
em 08.05.2020, na 202ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, foram
apresentadas informações atualizadas sobre o potencial desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A.;
em 13.05.2020, foram apresentadas informações atualizadas sobre o potencial
desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. nos seguintes órgãos colegiados
da estrutura de Governança Corporativa da Companhia:
o na 2402ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Holding;
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o na 182ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Telecomunicações S.A.;
o na 48ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Telecomunicações;
o na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Distribuição S.A.;
o na 67ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Distribuição S.A.;
o na 363ª Reunião Ordinária de Diretoria da Copel Geração e Transmissão
S.A.; e
o na 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel
Geração e Transmissão S.A.
em 14.05.2020, foram novamente apresentadas informações atualizadas sobre o
potencial desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. nos seguintes órgãos
colegiados da estrutura de Governança Corporativa da Companhia:
o na 217ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE; e
o na 194ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel
Holding.
em julho de 2020 foi aprovado, por unanimidade, o desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A., com a apresentação de Relatório Conclusivo cuja cópia
foi tempestiva e integralmente disponibilizada a este e. Tribunal, nos seguintes
órgãos colegiados da estrutura de Governança Corporativa da Companhia:
o de Diretoria da Copel Holding;
o de Diretoria da Copel Telecomunicações S.A.;
o do Conselho de Administração da Copel Telecomunicações S.A.;
o de Diretoria da Copel Distribuição S.A.;
o do Conselho de Administração da Copel Distribuição S.A.;
o de Diretoria da Copel Geração e Transmissão S.A.;
o do Conselho de Administração da Copel Geração e Transmissão S.A.;
o de Diretoria da Copel Comercialização S.A.;
o do Conselho de Administração da Copel Comercialização S.A.;
o do Comitê de Auditoria Estatutário;
o do Conselho de Administração da Copel Holding; e
o do Conselho Fiscal da Copel Holding.

15.
Já em fase de maturação suficiente para discutir os termos das minutas de Edital e
Anexos com a sociedade e os potenciais interessados, a Copel publicou em 19/05/2020 o
aviso da Consulta Pública DDN nº 01/2020 no Diário Oficial do Estado do Paraná. Na mesma
data, foram disponibilizadas as minutas do Edital do Desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. e dos respectivos Anexos no website da Copel.
16.
A Consulta Pública DDN nº 01/2020 foi finalizada com êxito em 29/06/2020, sendo
que a Copel recebeu um total de 335 (trezentas e trinta e cinco) contribuições, inclusive
com a participação de membros da sociedade civil, sendo que a Copel procedeu com
detalhada análise e debate sobre cada uma das contribuições recebidas, acolhendo nas versões
finais todas as contribuições que julgou adequadas.
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17.
Sobre tais documentos, afigura-se necessário frisar algo que parece não ter sido
adequadamente apreendido pela Impugnante, embora venha sendo expressamente divulgado
desde a Consulta Pública e conste atualmente refletido no Edital ora em vigor conforme
segue:
“1.3.1. As informações e os documentos referentes ao OBJETO deste EDITAL se
encontram disponíveis aos INTERESSADOS na SALA DE INFORMAÇÃO VIRTUAL
– DATA ROOM, cujo acesso pelos INTERESSADOS está disciplinado no Anexo 22 –
MANUAL DE PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIAS DOS INTERESSADOS.”
“SALA DE INFORMAÇÃO VIRTUAL – DATA ROOM: Significa o endereço virtual
acessível por meio do link https://datasiteone.merrillcorp.com/, no qual serão
disponibilizadas as informações e os documentos conhecidos referentes ao OBJETO
deste LEILÃO e para cujo acesso os INTERESSADOS deverão observar as instruções
e as regras de acesso constantes do Anexo 22 do EDITAL.”
18.
Como é próprio de processos de desestatizações, sejam privatizações,
desinvestimentos ou concessões,3 as informações e os documentos relacionados propriamente
3

Cite-se, para exemplificar:
Eletrobrás, Cláusula 4.1 do Edital: As informações disponíveis para a preparação da Proposta Econômica são
acessáveis por meio da Sala de Informação Virtual (Data Room) preparada especialmente pela Eletrobras.
Para ter acesso ao Data Room o Proponente deverá se inscrever junto à Eletrobras, celebrar um Acordo de
Confidencialidade e pagar a taxa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não reembolsável. Maiores
informações em relação ao procedimento para acesso à Sala de Informação Virtual estão disponíveis no Anexo
15 - Manual de Procedimentos de Diligências dos Interessados. Cláusula 6.1: O Edital da presente Alienação,
seus Anexos, bem como as informações julgadas pertinentes sobre as SPE objeto deste Leilão deverão ser
obtidos no Site da Eletrobras e/ou na Sala de Informação Virtual (Data Room), sendo aplicáveis à
disponibilização destas informações as regras previstas neste Edital.
CEMIG: 10.1. Os critérios e os procedimentos relativos à visita técnica e ao acesso à Sala de Informações
(Data Room) na qual estarão disponibilizados em ambiente virtual todos os documentos e informações
conhecidos referentes ao Objeto desta Licitação, encontram-se previstos no Anexo D. 10.2. Todos os custos
incorridos pelos Interessados para acesso à Sala de Informações e para realização de visita correrão por sua
conta. 10.3. As Licitantes que optarem por não realizar a visita técnica não poderão, em hipótese alguma,
alegar desconhecimento a respeito do Objeto desta Licitação e deverão, obrigatoriamente, apresentar no
Envelope 2 a Declaração de Renúncia à Visita Técnica, nos termos do Anexo M. Anexo D: Cláusula 2 - O
presente Manual de Procedimentos tem por objetivo regulamentar o acesso, pelos Interessados, aos documentos
e informações dos Bens e Contratos de Telecomunicação objeto da Licitação, por meio do acesso à Sala de
Informações e da realização de Visitas Técnicas. O acesso à Sala de Informações e a realização de Visitas
Técnicas serão permitidos única e exclusivamente aos representantes do(s) Interessado(s) que observarem o
disposto no Item 4 deste Manual de Procedimentos. Dúvidas e esclarecimentos sobre o edital e sobre o
procedimento de alienação deverão ser tratadas conforme procedimento disposto na cláusula 7 do Edital.
Quaisquer perguntas e/ou questionamentos relacionados exclusivamente ao conteúdo relacionado no Data
Room deverão ser tratadas dentro do fórum da Sala de Informações
CEB-D (ainda não divulgou o Edital, apenas o manual): A SALA DE INFORMAÇÕES conterá documentos
distribuídos em pastas ordenadas numericamente. Todos os documentos constantes da SALA DE
INFORMAÇÕES virtual conterão identificação de usuário na sua visualização em tela ou reprodução. O(s)
INTERESSADO(S) poderá(ão) utilizar o AMBIENTE DE PERGUNTAS & RESPOSTAS, dentro da SALA DE
INFORMAÇÕES virtual, para enviar perguntas sobre as informações da COMPANHIA, bem como sobre os
relatórios elaborados pelos consultores do SERVIÇO A e SERVIÇO B contidos na sala. O AMBIENTE DE
PERGUNTAS & RESPOSTAS estará disponível dentro da aba “Q&A” na SALA DE INFORMAÇÕES virtual.
Orientações gerais sobre a utilização do AMBIENTE DE PERGUNTAS & RESPOSTAS:
• Cada INTERESSADO poderá incluir no máximo 150 (cento e cinquenta) questões por semana (aplicável a
toda a equipe, incluindo assessores);
• As dúvidas e perguntas deverão ser preparadas de forma individualizada, não podendo ser divididas em
subitens;
• Todas as questões deverão ser incluídas em língua portuguesa; e
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ao ativo são disponibilizadas em uma sala de informações virtual, aberta a todos os
interessados que preencherem os requisitos isonomicamente fixados para acesso. E isso
decorre essencialmente do fato de tais documentos e informações serem a rigor sigilosos e/ou
concorrencialmente sensíveis e, nessa condição, seu acesso por parte do mercado demanda
certas cautelas como é o caso das disposições do Anexo 22 do Edital.
19.
No caso, , a Copel franqueou, desde 16/07/2020, o acesso a essa sala de informações
virtual, na qual foram disponibilizadas as informações e os documentos conhecidos referentes
ao objeto do Leilão -- o acesso foi regulado pelo Manual divulgado na referida data, o qual foi
seguido e substituído pelo Anexo 22 do Edital ao final publicado.
20.
Essa ferramenta, ao lado da ampla divulgação e discussão das regras do Edital e dos
Anexos do Leilão, é que terá o potencial e a finalidade de municiar os possíveis e legítimos
interessados de condições objetivas para conhecerem o objeto e poderem ofertar uma proposta
sólida para sua aquisição.
21.
Pois bem. Uma vez aberto o data-room, em 07/08/2020 foi publicado o aviso da
Audiência Pública DDN nº 01/2020 no Diário Oficial do Estado do Paraná, tendo sido
divulgado, na mesma data, o respectivo regulamento no website da Companhia.
22.
A Audiência Pública DDN nº 01/2020 foi realizada de forma exitosa na data de
18/08/2020, contando, inclusive, com a participação de associados da Impugnante. Na
ocasião, a Copel recebeu manifestações diversas sobre o processo do desinvestimento da
Copel Telecomunicações S.A.
23.
Todos os documentos, regulamentos e atas relacionados a esses procedimentos
anteriores à publicação do Edital do Leilão constam livremente disponíveis a todos no site do
desinvestimento divulgado na página da Copel.
24.
Cabe destacar também que todo o processo descrito acima contou com o
acompanhamento concomitante e constante do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o que
• Cada pergunta deverá estar necessariamente associada a um diretório ou documento existente na SALA DE
INFORMAÇÕES virtual. Não será permitida a gravação ou registro das REUNIÕES COM A COMPANHIA.
Em relação às VISITAS TÉCNICAS, o registro dependerá da classificação de sigilo dos ambientes a serem
visitados. Após a realização das REUNIÕES COM A COMPANHIA, os INTERESSADOS poderão enviar
dúvidas e solicitações de informações adicionais, observadas as orientações gerais do AMBIENTE DE
PERGUNTAS & RESPOSTAS, acima. Quaisquer dúvidas e solicitações de informações deverão ser colocadas
no AMBIENTE DE PERGUNTAS & RESPOSTAS em até 15 (quinze) dias antes da realização do leilão,
observadas as orientações gerais acima. Com o objetivo de assegurar a igualdade de tratamento a todos os
INTERESSADOS, as perguntas formuladas por meio do AMBIENTE DE PERGUNTAS E RESPOSTAS, assim
como as respectivas respostas enviadas a título de Informações Adicionais, serão colocadas na SALA DE
INFORMAÇÕES virtual pelo SUBCOORDENADOR, de forma que fiquem à disposição de todos os
INTERESSADOS. As respostas serão encaminhadas aos INTERESSADOS pelo SUBCOORDENADOR e
incluídas na SALA DE INFORMAÇÕES virtual conforme indicado acima, sendo que o BNDES, o CONSÓRCIO
BR/LMDM POWER, o CONSÓRCIO NOVA CEB e/ou a COMPANHIA se reservam o direito de não
responderem a perguntas que julgarem improcedentes, ou cujas respostas constem da documentação
disponibilizada ou, ainda, àquelas que já tenham sido respondidas anteriormente. É vedado o contato dos
INTERESSADOS e de seus integrantes listados nos termos do Anexo 2 com quaisquer REPRESENTANTES da
COMPANHIA, a menos que tenham sido designados para tal função, nos termos deste MANUAL DE
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIAS. Se algum contato for mantido, os INTERESSADOS poderão ser
excluídos do acesso à SALA DE INFORMAÇÕES.
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possibilitou não apenas o diálogo com o controle externo mas também o amadurecimento do
processo até o seu avançado estágio atual, proporcionando a segurança jurídica necessária a
esse tipo de operação.
25.
A robusta tramitação, acompanhamento e unânime4 aprovação do desinvestimento da
Copel Telecomunicações S.A. por todos os órgãos da Governança Corporativa da Companhia,
em conjunto com os processos sequenciais da Consulta Pública DDN nº 01/2020, finalizada
em 29/06/2020, da Audiência Pública DDN nº 01/2020, realizada em 18/08/2020,
corroboraram as seguintes conclusões, entre outras, relacionadas ao desinvestimento:
• a Copel Telecomunicações S.A. atua apenas em um nicho de mercado de
telecomunicações para o consumidor final, que consiste na internet banda larga por
fibra óptica, sendo que os seus principais concorrentes, além de ofertarem tal
produto/serviço, também oferecem outros produtos/serviços de valor agregado
(telefonia celular, telefonia fixa, televisão por assinatura, aplicativos etc.);
• o produto internet banda larga por meio de fibras ópticas tem sido ofertado por um
número crescente de empresas concorrentes nos últimos anos, com a perspectiva de
continuidade e de acirramento da competitividade neste mercado;
• as concorrentes da Copel Telecomunicações S.A., incluindo-se as associadas da
Impugnante, certamente irão expandir a implantação de redes de fibras ópticas para
explorar a tecnologia internacionalmente chamada de 5G (com foco inicial na
exploração da telefonia móvel), o que faz com que a competitividade no único nicho
de mercado explorado pela Copel Telecomunicações S.A. fique a cada dia mais
acirrada;
• existe uma janela de oportunidade para o desinvestimento dos ativos de
telecomunicações da Copel de forma atrativa, antes da realização dos leilões da
tecnologia 5G, pois, após tais leilões, os agentes de telecomunicações necessitarão, por
obrigação legal e regulamentar, implantar as suas próprias redes de fibras ópticas;
• o início dos leilões da tecnologia 5G está agendado para ocorrer no ano de 2021
(cronograma que talvez seja afetado pelo impactos da Covid-19), ocasião em que se
vislumbra um ponto de inflexão no potencial valor que pode ser obtido com o
desinvestimento dos ativos de telecomunicações da Copel, que provavelmente
começarão a ter o seu valor diminuído gradativamente.
26.
Feitas tais considerações, o zelo adotado pela Companhia com o presente processo de
desinvestimento permitiu a exitosa publicação do Edital do Leilão em 21/09/2020, com a
atração de um significativo número de potenciais compradores.
27.
Dezenas de diferentes grupos econômicos acessaram o data-room, sinalizando
justamente o contrário do que a Impugnante pretendeu construir: a venda objeto do presente
Leilão está demarcada por notória competição no mercado e pelo elevado interesse dos
players diversos, muitos deles enquadrados na categoria de Internet Service Providers – ISPs,
exatamente a mesma categoria dos associados da Impugnante.
4

Vale lembrar que o Conselho de Administração da Copel é formado por membros indicados pelo Acionista
Majoritário e Membros pelos Acionistas Minoritários, conselheiros profissionais independentes e representante
dos empregados.
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28.
Isso posto, afigura-se no mínimo curiosa a pretensão da Impugnante que, podendo
estimular a tão alardeada competição no mercado mediante a participação de suas associadas
no presente processo, busca construir um argumento que na verdade esbarra na restrição de
mercado e de competição que a Impugnante se diz defensora.
29.
No caso, não se mostra plausível nem tampouco tem fundamento a presente pretensão
de interferência de uma associação de empresas concorrentes da Copel Telecomunicações
S.A., nos atos de gestão da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, uma sociedade de
economia mista que possui ações negociadas em bolsa de valores, pois as opções de escolha
dos administradores da COPEL na condução dos seus negócios decorre de complexas análises
estratégicas do ambiente competitivo e que envolvem aspectos empresariais, dentro de um
determinado espaço de tempo e diante de uma gama de variáveis que envolvem, dentre
outros, diversos aspectos técnicos, econômico-financeiros, regulamentares e jurídicos, tanto
do setor de telecomunicações, quanto do setor de energia elétrica.

III.2. Inexistência de lacunas no Edital do Leilão da Copel Telecomunicações S.A.

30.

Segundo alega a Impugnante, o Edital teria lacunas e que estas seriam prejudiciais.

31.
Sobre tal aspecto, importante enfatizar inicialmente que o Edital do Leilão e os
Anexos foi elaborado por diversos profissionais, tanto da COPEL, quanto das assessorias
jurídica e financeira contratadas de notória especialização, e vem sendo amplamente discutido
de forma transparente e isonômica perante a sociedade e os potenciais interessados desde
maio deste ano, quando foi aberta a Consulta Pública.

(A) Resposta ao item IV.1 da Impugnação
32.
Ao que tudo indica, a Impugnante vê problema no fato de o comprador ser obrigado a
apresentar projetos de compartilhamento para aprovação pela Copel Distribuição.
33.
Quanto a esse aspecto, como deveria ser de conhecimento das associadas da
Impugnante, não se pode perder de vista que a apresentação de projetos para análise e
aprovação do compartilhamento do uso dos postes da Copel Distribuição é atividade
regulada, sendo procedimento comum e aplicado de forma isonômica a todos os agentes do
setor de telecomunicações.
34.
Inclusive, a própria Copel Telecomunicações S.A., mesmo pertencendo ao mesmo
grupo econômico da detentora dos postes (a Copel Distribuição), possui procedimento
exatamente igual ao que é aplicado aos demais agentes sujeitos à regulação, conforme segue:
necessidade de apresentação dos projetos de acordo com as normas técnicas da concessionária
de distribuição para serem analisados e, em caso de conformidade, aprovados por esta.
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(B) Resposta aos itens IV.2 e IV.3 da Impugnação
35.
No item IV.2 a Impugnante aponta, como se fosse um problema, o Comprador não ter
o direito à exclusividade de ponto de fixação de postes administrados pela Copel
Distribuidora.
36.
Importante registrar que, conforme os Esclarecimentos nº 04, 05 e 11 ao Edital do
Leilão, foi reafirmada a possibilidade de manutenção dos cabos atualmente já instalados no
chamado sexto ponto, acima das luminárias, nos postes da área de concessão da Copel
Distribuição. Para o caso do lançamento de novos cabos, estes deverão ser lançados nos locais
indicados nas normas técnicas da Copel para todas as operadoras de telecomunicações que
não são empresas do grupo COPEL.
37.
Esse compartilhamento de infraestrutura segue regulação específica por meio da
Resolução Conjunta nº 001/1999 (Aneel, Anatel e ANP) e da Resolução Conjunta nº
004/2014 (Aneel e Anatel). Essa regulação é aplicável a todos os demais contratos de
compartilhamento pactuados entre a Copel Distribuição S.A. e os demais agentes de mercado
de telecomunicações, aí incluídos os associados da Impugnante.
38.
Após o desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A., com o lançamento de novos
cabos no mesmo espaço reservado para as demais operadoras de telecomunicações, a
condição diferenciada que a Copel Telecomunicações S.A. possui será diminuída, avançandose para uma situação de isonomia e de igualdade de condições entre todos os agentes de
telecomunicações no Estado do Paraná.
39.
Em outras palavras, o desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A., na verdade,
faz com que as associadas da Impugnante tenham suas condições de competitividade
incrementadas, pois se aplicarão exatamente as mesmas regras de lançamento de cabos no
mesmo ponto, abaixo da luminária.
40.
Ainda sobre esse aspecto, a Impugnante alega no item IV.3 da Impugnação que o
ponto exclusivo de iluminação pública não poderá ser ocupado por outro player, nem mesmo
pelo vencedor do certame. Quanto a essa alegação, importante acrescentar que, além dos
argumentos acima, o direito de exclusividade na utilização do sexto ponto, acima da
luminária, não está sendo alienado juntamente com o CNPJ da Copel Telecomunicações S.A.,
sendo que após o processo de desinvestimento, a Copel Telecomunicações S.A. sob controle
privado, não pertencendo mais ao Grupo COPEL, não terá mais o direito de lançar novos
cabos neste ponto dos postes da Copel Distribuição S.A.
(C) Resposta ao item IV.4
41.
Nesse ponto a Impugnante diz que há omissão quanto às exigências constantes das
normas técnicas aplicáveis para instalação e manutenção de cabos nos pontos de fixação
próximos à rede de distribuição de energia elétrica.
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42.
Sobre tal aspecto, as normas técnicas específicas aplicadas à instalação e à manutenção
dos cabos fixados nos postes da concessionária de distribuição de energia elétrica são públicas
e devem ser observadas por todos os profissionais e empresas do setor de telecomunicações.
Assim, o mero desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. por si em nada altera as
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis à
instalação e manutenção de cabos com fibras ópticas em postes das concessionárias de
distribuição de energia elétrica.
43.
A única alteração que a Copel Distribuição S.A. pretende realizar em suas normas
técnicas aplicáveis à instalação e manutenção de cabos com fibras ópticas em seus postes diz
respeito exatamente ao contido no Esclarecimento nº 04 ao Edital do Leilão, qual seja fixar
em norma que os cabos já instalados no chamado sexto ponto poderão continuar onde estão,
mas o lançamento de novos cabos pela Copel Telecomunicações S.A. após ultimação do
desinvestimento terá que ser realizado nas mesmas condições aplicáveis às demais operadoras
de telecomunicações que não são empresas do Grupo COPEL.
44.
Tais normas técnicas aplicáveis são públicas, não sendo o Edital do Leilão o
instrumento apropriado para a transcrição de suas previsões, até porque o desinvestimento em
si não traz qualquer impacto no conteúdo substantivo de tais normas técnicas.

(D) Resposta ao item IV.5 da Impugnação
45.
Na opinião da Impugnante, deveria estar incluídas no Edital informações sobre (a) o
valor atualmente pago pela Copel Telecom à Copel Distribuição por ponto de fixação em
poste; (b) o número de pontos de fixação atualmente compartilhados com a Copel
Distribuição; (c) o valor mensal atualmente pago à Copel Distribuição pelo Contrato de
Compartilhamento de Pontos de Fixação em Postes; (d) a receita da Copel Distribuição nos
últimos 12 (doze) meses decorrentes do Contrato de Compartilhamento de Fixação em Postes;
(e) a listagem detalhada de todos os projetos apresentados à Copel Distribuição durante a
vigência do Contrato de Compartilhamento de pontos de Fixação em Postes; e (f) a existência
de fibras apagadas em algum trecho dos pontos de fixação e se serão, ou não, incluídas no
Edital.
46.
Tais informações relacionam-se ao compartilhamento de postes pactuado entre a
Copel Telecomunicações S.A. e a Copel Distribuição S.A. e, por se tratar de contrato entre
partes relacionadas, são objeto de submissão prévia às agências reguladoras, tendo sido
disponibilizados no já mencionado data-room para análise por todos os interessados na
aquisição da Copel Telecomunicações S.A.
47.
Como já exposto anteriormente, trata-se de um contrato regulado (Resolução Conjunta
nº 001/1999 Aneel, Anatel e ANP e Resolução Conjunta nº 004/2014 Aneel e Anatel), cujas
normas valem para qualquer compartilhamento que se enquadre na regulação.
48.
Ademais, os contratos da Copel Telecomunicações S.A. mencionados pela
Impugnante e as demais informações citadas são informações consideradas a partir das
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definições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE como
concorrencialmente sensíveis e, por isso, estão disponibilizadas no data-room para os
potenciais compradores, em um ambiente denominado de “cleam room”, que possui acesso
liberado somente para determinadas pessoas, que não possuam capacidade de deliberação
sobre questões comerciais pelo lado dos potenciais compradores. Ademais, o acesso a tais
informações foi necessariamente precedido da assinatura de Termo de Confidencialidade,
conforme expressamente previsto do Edital do Leilão.
49.
Veja-se, pela pertinência, a seguinte disposição do Edital (item 8 do Anexo 22)
relacionada a esse ambiente:
“O DATA ROOM conterá pasta específica para as INFORMAÇÕES SENSÍVEIS,
assim classificadas conforme Guia para Análise de Consumação Prévia de Atos de
Concentração Econômica divulgado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE (disponível neste link: http://www.cade.gov.br/acesso-ainformacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/gun-jumping-versao-final.pdf).
O acesso a essa pasta contendo as INFORMAÇÕES SENSÍVEIS será restrito à(s)
pessoa(s) designada(s) para tal fim (“Clean Team”), e que deverá com essa
finalidade ser(em) especificamente indicada(s) no item 2 do ANEXO A. Cada
INTERESSADO poderá indicar para o Clean Team uma equipe de até, no máximo,
20 (vinte) pessoas, dentre aquelas previamente indicadas para o acesso ao DATA
ROOM, que poderão ter acesso à pasta de INFORMAÇÕES SENSÍVEIS.
Os profissionais relacionados para o Clean Team devem ser apenas aqueles que
necessitam de acesso às INFORMAÇÕES SENSÍVEIS com o propósito de avaliar ou
auxiliar a avaliação de possível apresentação de proposta no LEILÃO.
O Clean Team não poderá ser formado por qualquer empregado ou representante do
INTERESSADO(s) que esteja diretamente envolvido, independentemente de sua
posição, nas operações e decisões comerciais e/ou estratégicas (incluindo, mas não se
limitando a, operações ou decisões envolvendo preços, vendas, relacionamento com
clientes, ofertas futuras e marketing) do dia-a-dia dos negócios do INTERESSADO(s),
ressalvado que as presentes restrições não se aplicarão a INTERESSADO(s) que não
desenvolvam qualquer atividade em concorrência com as atividades da COPEL
TELECOM.
Também poderão fazer parte do grupo para o Clean Team advogados externos ou
consultores contratados, desde que sejam indicados no item 2 do ANEXO 22.A e
assinem o Termo de Confidencialidade constante do ANEXO 22.C.”
(E) Resposta ao item IV.6 da Impugnação
50.
Nesse item, a Impugnante pontua que o objeto do Leilão é a rede de telecomunicações
e não a exclusividade de lançamentos ou venda de projetos aprovados junto à Copel
Distribuição.
51.
Quanto a esse aspecto, importante fixar e esclarecer que o desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. está sendo conduzido conforme previsto no Edital do Leilão, que
estabelece, dentre outras, certas condições a serem observadas durante o período de transição
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entre a realização do Leilão de forma exitosa, a assinatura do Contrato de Compra e Venda de
Ações – CCVA (“signing”) e a efetivação da transferência das ações (“closing”).
52.
Nesse período de transição, como é comum em qualquer negociação dessa natureza, o
Vendedor deve continuar a conduzir os negócios no seu curso normal, até porque a efetivação
da transferência das ações da empresa depende do perfeito cumprimento das condições de
fechamento, especialmente de aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
53.
Reiteramos, conforme explicitados em tópicos acima, que a Copel Telecomunicações
S.A. não possui projetos aprovados submetidos à Copel Distribuição S.A. cujos cabos ainda
não tenham sido lançados, sendo que qualquer novo projeto de lançamento de novos cabos a
ser implementado precisará ser necessariamente submetido à Copel Distribuição S.A. no
momento da implantação, conforme procedimento padronizado pela concessionária de
distribuição.

(F) Resposta ao item IV.7 da Impugnação

54.
Ao que parece, para a Impugnante, haveria problema no fato de a licitante vencedora
adquirir direito ao sistema EGEO no qual é realizado o mapeamento da energia elétrica da
Copel. Importante esclarecer que a Copel Telecomunicações S.A. possui sistema próprio de
georreferenciamento e, embora pertença ao mesmo grupo econômico que a Copel
Distribuição S.A., não tem acesso ao sistema EGEO. Da mesma forma, após o
desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A., esta continuará não tendo acesso ao
sistema EGEO, que é de propriedade da Copel Distribuição S.A.

(G) Resposta ao item IV.8 da Impugnação
55.
Por fim, a Impugnante lança seus comentários sobre o atendimento das demandas da
Copel Distribuição que, em sua visão, não poderá ser transferido ao vencedor, pois
dependeriam de outra licitação, sob pena de violação ao caráter competitivo do mercado de
telecomunicações.
56.
Sobre tal aspecto, importante fixar que o contrato devidamente pactuado entre a Copel
Telecomunicações S.A. e a Copel Distribuição S.A. foi previamente submetido à aprovação
da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, por se tratar de contrato entre partes
relacionadas.
57.
Esse contrato está em vigor e assim continuará após o desinvestimento, a exemplo do
que será aplicável a os contratos da Copel Telecomunicações S.A. em vigor. Isso significa que
a ultimação do desinvestimento, por si, não implica em extinção ou rescisão dos referidos
contratos, que segue sua própria regência, qual seja, de um contrato de compartilhamento de
infraestrutura.
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III.3

Improcedência do prejuízo alegado pela Impugnante

58.
Posta a improcedência de cada um dos problemas alegados pela Impugnante, passa-se
a afastar também o suposto prejuízo representado pelo Edital.
59.
Como historiado, argumenta a Impugnante que, em sua ótica, a atuação da Copel
Telecomunicações S.A., sob o comando privado, poderia causar impacto nas demais empresas
atuantes no mesmo mercado.
60.
Ocorre que as associadas da Impugnante já estão inseridas em um ambiente de
competição com a Copel Telecomunicações S.A., independentemente de esta estar sob o
controle do Estado ou da iniciativa privada. Partindo dessa premissa, a ultimação do
desinvestimento com a transferência do controle estatal da Copel Telecomunicações S.A. a
um privado não deveria ser um problema.
61.
Nesse ponto, afigura-se até mesmo inadmissível a hipótese de uma Impugnação
Administrativa ao Edital com a finalidade de evitar o suposto ingresso de um novo player no
mercado paranaense. Não há fundamento jurídico nem tampouco razoabilidade nessa
pretensão que, aliás, representa notória afronta aos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência que a Impugnante alega defender.
62.
No caso, a atuação das empresas concorrentes no mercado de telecomunicações do
Estado do Paraná já é e continuará a ser fiscalizada pela Agência Nacional de
Telecomunicações S.A., bem como pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), que aliás deverão aprovar o desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A.,
conforme expressamente previsto no Edital e Anexos.
63.
Nesse ponto, não custa enfatizar que a citada Lei Geral de Telecomunicações fixa, em
seu art. 7º, a aplicação das normas gerais de proteção à ordem econômica ao setor de
telecomunicações com submissão dos atos também ao CADE.
64.
A propósito da livre concorrência, importante também relembrar seu real alcance e
sentido. A livre concorrência está correlacionada com o princípio da livre iniciativa. A
Constituição Federal de 1988 reserva papel de destaque ao princípio da livre iniciativa,
considerando que o referido princípio, além de ser norteador da Ordem Econômica, também é
fundamento da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o artigo 1º. Tal princípio
ecoa em sintonia com o próprio direito à liberdade, previsto no artigo 5º da Constituição
Federal, na medida em que permite ao empresário ingressar livremente no mercado para
exercer atividade econômica lícita.
65.
Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência estabelecem que, quando se
está diante de um mercado competitivo, as empresas que estejam atuantes com suas atividades
regulares podem perfeitamente utilizar todos os recursos lícitos para que desenvolvam da
melhor maneira possível sua atividade econômica. Em princípio, a iniciativa econômica é
conferida preferencialmente aos particulares, sendo atribuída ao Estado apenas em caráter de
exceção, conforme artigos 170 e 173 da Constituição Federal.
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66.
A livre concorrência visa ainda garantir a “sobrevivência do mercado”. Quando um
mercado é constituído sobre o dito princípio, diz-se que é um mercado livre, sujeito apenas às
leis da oferta e procura, de modo que não há imposição de qualquer tipo de restrição quanto
ao nome, número e/ou tipo de empresas que queiram explorar o mercado e conquistar seu
espaço, acarretando em uma questão de eficiência e competência.
67.
Nesse ponto, importante registrar que a própria Impugnante faz referência às empresas
autorizadas estarem avançando no market share antes detido pela Copel Telecomunicações
S.A. e que, as autorizadas citadas no material da Audiência Pública do presente processo de
desinvestimento “tratam-se de empresas que são associadas da Impugnante”. Tais empresas
certamente tiveram a oportunidade de se beneficiarem do princípio constitucional da livre
iniciativa e puderam colher frutos sobre as condições de mercado praticadas pela Copel
Telecomunicações S.A. para, em um ambiente de livre concorrência, expandirem as suas
operações e adquirirem significativo market share do mercado paranaense de
telecomunicações.
68.
Nesse ponto, importante destacar que não há o que se aventar qualquer tipo de
infração à ordem econômica por parte do procedimento do desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. Essa análise competente ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), sendo que a aprovação do CADE é uma das condições suspensivas
previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações - CCVA e que condicionam a ultimação
do desinvestimento.
69.
Conforme argumentação da própria Impugnante, o desinvestimento da Copel
Telecomunicações S.A. vai no sentido de fomentar ainda mais o princípio da livre
concorrência, em prol dos consumidores finais e de toda a sociedade paranaense.
70.
No caso em tela, os valores médios dos produtos da Copel Telecomunicações S.A. são
superiores aos preços médios dos seus concorrentes no mercado do Estado do Paraná, e, em
especial, superior aos preços médios praticados pelos associados da Impugnante, o que apenas
corrobora com a tese de que o desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A. é uma
decisão que está em plena sintonia com o princípio da livre concorrência e da busca por
eficiência.
71.
Tendo em vista o exposto acima, está muito claro que, ao contrário do que alega a
Impugnante, seu pedido, este sim, representaria afronta ao princípio da livre concorrência,
pois pretende-se, pela via desta Impugnação Administrativa, questionar uma movimentação
de mercado absolutamente lícita e salutar, tramitada em regime de competição pública.
72.
Além disso, a propósito do interesse público subjacente ao Leilão, o qual não pode ser
suplantado pelo interesse privado da Impugnante, está muito claro que a Copel e o Estado do
Paraná, na condição de acionista majoritário e controlador da Copel, tutela o interesse público
primário na continuidade de um processo de gestão empresarial voltado ao desinvestimento
da subsidiária atuante em segmento de telecomunicações, do ponto de vista da realização dos
fins sociais e do respectivo escopo orçamentário/financeiro, e do atingimento das obrigações
contratuais que permeiam a rede de outorgas do Grupo COPEL, de geração, transmissão,
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distribuição e comercialização de energia elétrica, e na salvaguarda dos valores tutelados nas
legislações de regência.
73.
Adicionalmente, o desinvestimento de 100% (cem por cento) das ações da Copel
Telecomunicações S.A. resultará na adoção de regime jurídico semelhante ao dos demais
agentes não estatais que atuam no setor, inclusive em total igualdade de regime ao das
associadas da Impugnante. De se registrar que a Copel Telecomunicações S.A. é atualmente a
única empresa de grande porte do setor de telecomunicações que ainda permanece sob
controle estatal.
IV.

CONCLUSÃO

74.
Pelo exposto, verifica-se que as alegações da Impugnante não têm fundamento fático
ou jurídico apto a sustentá-las e, por isso, não merecem ser providas. Diante das razões acima
expostas, a Comissão Licitação conhece da impugnação e, em seu mérito, nega-lhe
provimento, informando, ademais, que ficam mantidas todas as disposições do Edital e de
seus Anexos, assim como mantidos data e horário originariamente designados para a
entrega e abertura dos envelopes do Edital do Leilão n. 001/2020 – Alienação das Ações da
Copel Telecomunicações S.A.
Curitiba, 03 de novembro de 2020
______________________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N. 001/2020
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A.
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