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RES: COPEL - Diligências
Jefferson Lopes dos Santos <jefferson.losantos@b3.com.br>
Sex, 06/11/2020 15:10
Para: Camila Cezar De Souza <camila.csouza@b3.com.br>; Cassio Santana Da Silva <cassio.silva@copel.com>; Milton
Francisco Dos Santos Junior <milton.santos@copel.com>
Cc: *Leilao <Leilao@b3.com.br>
1 anexos (2 MB)
Fiança Volume 1 - Calgary - Diligência.pdf;

Prezados, boa tarde.
Informamos que o Santander entregou, presencialmente, a Fiança Bancária anexa, que está em análise.
Dessa forma, todas entregaram as diligências solicitadas. Estamos analisando os documentos para veriﬁcar a
sua aderência ao Edital.
Atenciosamente,

JEFFERSON LOPES
Processos Licitatórios
Jeﬀerson.losantos@b3.com.br
+55 11 2565-4373
XV de Novembro nº 275, Centro, São Paulo (SP)
01010-901

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

De: Camila Cezar De Souza <camila.csouza@b3.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2020 13:26
Para: Cassio Santana Da Silva <cassio.silva@copel.com>; Milton Francisco Dos Santos Junior
<milton.santos@copel.com>
Cc: *Leilao <Leilao@b3.com.br>
Assunto: RES: COPEL - Diligências
Boa tarde caros,
Atualizando, informo que o Cons Economia Real e o fundo Bordeaux apresentaram as diligências necessárias,
conforme anexo.
Estamos aguardando a entrega de uma ﬁança subs tuta pelo Santander, que já está enviando portadores à
B3.
Obrigada,
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Camila Cezar
Superintendência de Licitações
camila.csouza@b3.com.br
+55 11 2565-5859
Rua XV de Novembro, 275, São Paulo (SP)
01013-001

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

De: Camila Cezar De Souza
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2020 09:04
Para: Cassio Santana Da Silva <cassio.silva@copel.com>; Milton Francisco Dos Santos Junior
<milton.santos@copel.com>
Cc: *Leilao <Leilao@b3.com.br>
Assunto: RES: COPEL - Diligências
Caros,
Bom dia,
Inromamos que a Algar, representada pela corretora Itaú, cumpriu a diligência mediante a apresentação do
endosso anexo, que se encontra sob validação.
Obrigada,

Camila Cezar
Superintendência de Licitações
camila.csouza@b3.com.br
+55 11 2565-5859
Rua XV de Novembro, 275, São Paulo (SP)
01013-001

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

De: Camila Cezar De Souza
Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2020 08:29
Para: Cassio Santana Da Silva <cassio.silva@copel.com>; Milton Francisco Dos Santos Junior
<milton.santos@copel.com>
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFlMTE1NTI3LWJkZDMtNDE1NC04YjZkLTYzYThlMDc3NDMxMAAQANz71NMzDIhDvWbd0X1F…
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Cc: *Leilao <Leilao@b3.com.br>
Assunto: RES: COPEL - Diligências
Cássio,
Bom dia,
Informo que todas as corretoras já acusaram recebimento do pedido de diligência, conforme e-mails anexos.
A Planner não entrou em contato conosco, porém atuaremos de maneira a esclarecer ainda mais a questão.
Sobre a prorrogação, não temos objeção, porém, sugerimos que a prorrogação seja concedida mediante
solicitação, considerando o exíguo prazo de análise. Podemos prosseguir dessa forma?
Obrigada,

Camila Cezar
Superintendência de Licitações
camila.csouza@b3.com.br
+55 11 2565-5859
Rua XV de Novembro, 275, São Paulo (SP)
01013-001

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

De: Cassio Santana Da Silva <cassio.silva@copel.com>
Enviada em: quinta-feira, 5 de novembro de 2020 22:48
Para: Milton Francisco Dos Santos Junior <milton.santos@copel.com>
Cc: Camila Cezar De Souza <camila.csouza@b3.com.br>
Assunto: Re: COPEL - Diligências
CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o
conteúdo é seguro.

Camila boa noite,
O pessoal do Rothschild fez um fup com os proponentes e o único que já sabia dos ajustes foi a Telefônica.
Talvez as corretoras ainda não tenham passado os ajustes ou estão providenciando por conta própria.
Amanhã logo no primeiro horário gostaria que por favor reforçasse se possível com cada corretora o ponto a
ser ajustado, e prazo (horário) para ajuste.
O pessoal do Bordeaux por exemplo, segundo relato do rothschild inclusive não entendeu que ponto deve ser
ajustado.
Caso julgue per nente e possível, inclusive sugiro avaliar prorrogar por mais 1 ou 2 horas o recebimento dos
ajustes, para garan rmos que todos consigam atender.
Abs
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Cássio
Enviado do meu iPhone
Em 5 de nov. de 2020, à(s) 18:01, Milton Francisco Dos Santos Junior
<milton.santos@copel.com> escreveu:

Prezada Camila
Conforme falamos ao telefone, solicito a gen leza de solicitar as diligências diretamente para as
corretoras.
Grato e à disposição
Abraço
Milton
De: Camila Cezar De Souza <camila.csouza@b3.com.br>
Enviado: Thursday, November 5, 2020 5:45:19 PM
Para: Milton Francisco Dos Santos Junior <milton.santos@copel.com>; Cassio Santana Da Silva
<cassio.silva@copel.com>
Cc: *Leilao <Leilao@b3.com.br>
Assunto: COPEL - Diligências
Milton,
Boa tarde,
Tudo bem?
Seguem os apontamentos que iden ﬁcamos:
Proponente

Apontamento

Sugestão para Regularização

Algar Soluções em TIC S.A.

Inclusão de cláusula
prevendo a execução da
garan a em caso de
descumprimento do edital.
Revogação das cláusulas 2 e
3.1 das Condições Especiais
e 6.1 e 11 das Condições
Gerais.
Disposição incompleta e em
desconformidade com o
objeto de garan a
estabelecido no modelo do
Manual.
Contagem equivocada dos
dias de vigência.

Não há. A cláusula está ok.

Bordeaux

Consórcio Calgary

Adequação da cláusula 8 –
Exclusões das Condições
Par culares para que tais
cláusulas não sejam revogadas.
Regularização da disposição ou
compa bilização com o objeto
da apólice, estabelecido no
modelo.
A cláusula 6 de vigência da
ﬁança prevê 180 dias de
vigência, contemplando o
período de 04.11.2020 a
03.05.2021. Ocorre que esse
período totaliza 181 dias, e
ademais, caso a contagem
ocorra a par r de 04.11.2020, a
garan a terminaria antes do
período mínimo previsto em
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Consórcio Economia Real
Telecomunicações

Revogação das cláusulas 2 e
3.1 das Condições Especiais
e 6.1 e 11 das Condições
Gerais.
O Contrato de
Intermediação entre a
Par cipante e a Proponente
apresenta em duplicidade a
página 302.

edital e no modelo do Anexo D
do Manual de Procedimentos.
Adequação da cláusula 8 –
Exclusões das Condições
Par culares para que tais
cláusulas não sejam revogadas.
Não há. O apontamento é
formal.

Sugerimos que as diligências sejam cumpridas até as 15h de amanhã.
Obrigada,
<image004.png>
<image003.png>

Camila Cezar
Superintendência de Licitações
camila.csouza@b3.com.br
+55 11 2565-5859
Rua XV de Novembro, 275, São Paulo (SP)
01013-001

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION

'

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade
para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a
Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização
indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar,
copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem
em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity
it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its
corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must
not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have
received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

''

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade
para a qual é endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a
Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização
indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar,
copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem
em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity
it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its
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corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must
not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein. If you have
received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

'

'

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é
endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais
instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação
nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente
o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to.
The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any
misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change
and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender
immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

''

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é
endereçada. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais
instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação
nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente
o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to.
The sender uses its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any
misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change
and/or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender
immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.
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