
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATO RELEVANTE Nº 01/2019 - LEILÃO 

CURTO PRAZO - Nº 01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO BTG PACTUAL S/A, com sede na Praia de Botafogo, n. 501, 6º andar, na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº30.306.294/0001-45 e filial situada na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3477, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ sob n. nº 30.306.294/0002-26, vem, por meio deste, apresentar o presente fato relevante n. 

04, que passará a vigorar a partir de sua publicação. 

 



 
 

O Banco BTG Pactual S/A, por meio deste fato relevante, vem alterar os itens 1.6, 2.2, 3.2, 3.8 e 6.6 

do Edital, que passarão a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação:  

 

“1.6 Toda e qualquer informação adicional, relativa ao presente Edital e seus Anexos, poderá ser 

solicitada, por escrito, até a data prevista no Cronograma, por meio do seguinte e-mail: ol-ops-

energia@btgpactual.com com cópia para OL-Trading-Energia@btgpactual.com ou através do telefone 

(11) 3383-2000. 

(...) 

2.1 O Leilão será realizado nas datas previstas no Cronograma, na forma do Anexo I, por meio do 

envio digital do(s) Termos de Adesão e Proposta(s) a qual todos os proponente(s) comprador(es) e/ou 

o(s) proponente(s) vendedor(es) enviarão para o endereço eletrônico ou fac-símile e por meio do 

seguinte e-mail: ol-ops-energia@btgpactual.com com cópia para OL-Trading-

Energia@btgpactual.com ou através do telefone (11) 3383-2000. 

(...) 

3.2. As empresas interessadas em participar deste processo deverão enviar digitalmente ao BTG 

PACTUAL o Termo de Adesão e Proposta, conforme modelo do Anexo II, assinado por seus 

representantes legais, até as datas previstas no Cronograma do Anexo I, através do e-mail ol-ops-

energia@btgpactual.com com cópia para OL-Trading-Energia@btgpactual.com ou transmissão via 

fac-símile, através do número (11) 3383.2001. 

(...) 

3.8. Havendo qualquer dificuldade na transmissão do fac-símile, o BTG PACTUAL  poderá ser contatado 

por telefone através do número (11) 3383.2000 ou por e-mail ol-ops-energia@btgpactual.com com 

cópia para OL-Trading-Energia@btgpactual.com  

(...) 

6.6 Os Proponente(s) Comprador(es) e/ou os Proponente(s) Vendedor(es) Vencedor(es) deverão, na 

data designada no Cronograma para envio do Contrato assinado a BTG PACTUAL, encaminhar a via 

física do Termo de Acordo e Proposta, com firma reconhecida ao seguinte endereço: 

 

Banco BTG Pactual S.A.  

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 14º andar 

Itaim Bibi – São Paulo/ SP  

CEP: 04538-133 

A/C: Manuel Gorito 
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6.6.1. Os documentos poderão ser entregues diretamente no endereço mencionado no item 6.6 ou 

poderá ser utilizado o sistema de correio/entrega rápida, nesta hipótese será considerada a data de 

recebimento e não a data da postagem.”  

 

Sendo o que nos cumpria para o momento renovamos nossos préstimos da mais elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 


