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A Copel Distribuição S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade por ações, concessionária 
do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de 
COPEL DIS, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, inscrita no 
CNPJ/MF n° 04.368.898/0001-06 e Inscrição Estadual n° 90.233.073-99, com sede à Rua José 
Izidoro Biazetto, 158, Bloco C, Mossunguê - Curitiba - Estado do Paraná, vem, pela presente, 
noticiar a realização da CHAMADA PÚBLICA para a finalidade de selecionar propostas de projetos 
plenamente aderentes à “Chamada nº 001/2016 – Projeto Prioritário de Eficiência Energética e 
Estratégico de P&D: ‘Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação 
Superior’ publicada pela ANEEL” e aos Manuais ANEEL: “Procedimentos do Programa de Eficiência 
Energética – PROPEE” e “Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – 
PROP&D”. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência ao publicado no “Diário Oficial da União – DOU”, em sua Seção 3, na edição n° 
219, do dia 16 de novembro de 2016, a Chamada nº 001/2016 – Projeto Prioritário de Eficiência 
Energética e Estratégico de P&D: “Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de 
Educação Superior”. O objetivo da Chamada é a concretização de projetos de eficiência 
energética e da implantação de sistemas de geração própria de energia (na escala da 
minigeração) que sirvam de referência e possam instituir caminho ao rompimento de uma série 
de entraves ou obstáculos à implantação de projetos e ações de mesma natureza no setor 
público. O Aviso que deu publicidade à Chamada foi publicado no D.O.U. de 16 de novembro de 
2016 e a Chamada de Projeto de Eficiência Energética Prioritário e Projeto de P&D Estratégico 
estão disponíveis em https://goo.gl/trua7m . 

Nesse contexto, a COPEL DIS, através deste edital, tem interesse em receber Propostas de 
Projetos que possibilitem o estabelecimento de centro de referência, por intermédio de pilotos e 
demonstrativos em Instituições Públicas de Educação Superior, os quais servirão de exemplo e 
comparação para a formulação e a implementação de ações conjuntas e coordenadas em vários 
órgãos e instituições públicas do país. Espera-se que a execução desses projetos forneça subsídios 
importantes para a formulação de políticas públicas de combate ao desperdício de energia 
elétrica em unidades consumidoras da administração pública (nas esferas federal, estadual e 
municipal). 

2 OBJETIVO 

Selecionar por meio da presente CHAMADA PÚBLICA propostas de projetos que atendam aos 
requisitos apontados no item “3.3 Resultados Esperados” da Chamada Aneel 001/2016, bem 
como colher propostas para atender a objetivos específicos da COPEL DIS correlatos ao tema 
conforme definido nos Anexos A e B deste edital, tais como: 

 identificar possibilidades de otimização dos recursos energéticos, considerando o 
planejamento integrado dos recursos; 

 fomentar o treinamento e a capacitação de técnicos especializados em Eficiência 
Energética e Geração Distribuída em Instituições Públicas de Educação Superior; 

 fomentar a capacitação laboratorial em instituições públicas de ensino e pesquisa; 

 incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva desse segmento industrial e a 
nacionalização da tecnologia empregada; 

 avaliar a viabilidade econômica da geração própria de energia e seus impactos nos 
sistemas de distribuição; 

 facilitar a inserção da minigeração na matriz energética brasileira e no setor público; 

 contribuir para que as referidas instituições mantenham sua capacidade de pagamento 
das faturas de energia elétrica. 

https://goo.gl/trua7m


3 PÚBLICO ALVO 

Conforme definido na Chamada nº 001/2016 ANEEL são elegíveis a apresentarem projetos nesta 
chamada pública exclusivamente as Instituições de Ensino Público Superior, localizadas na área de 
concessão da Copel Distribuição. 

4 REQUISITOS PARA OS PROJETOS 

Todas as propostas a serem apresentadas nesta Chamada Pública deverão atender ao requisitos 
abaixo, os quais estão alinhados àqueles estabelecidos pela ANEEL: 

a. as entidades beneficiadas serão as Instituições Públicas de Educação Superior; 
b. deverão ser apresentados 2 projetos, sendo um de P&D e outro de PEE; 
c. deve ser prevista a criação, na instituição beneficiada, de um “Grupo de Gestão Energética 

– GGE” ou “Comissão Interna de Conservação de Energia – CICE” ou similar, que promova 
o envolvimento e comprometimento da comunidade acadêmica nas ações correlatas ao 
Consumo Consciente de Energia; 

d. serão priorizadas as propostas de projeto cujas instituições ofereçam contrapartida para 
custeio das ações de EE (eficiência energética) ou firmem contrato de desempenho; 

e. deve ser previsto/realizado diagnóstico energético; 
f. deve ser apresentado cálculo de RCB (relação custo beneficio) para as ações de EE 
g. deve prever a instalação de minigeração com fontes incentivadas e outras ações de 

eficiência energética (substituição de equipamentos); 
h. deve contemplar ações de medição e verificação de resultados, antes e após a 

implementação das demais ações; 
i. deve haver descarte dos equipamentos ineficientes retirados, sendo priorizadas as 

propostas que explicitem a utilização de logística reversa) 
j. deve contemplar a instalação de sistema de balanço energético incluindo, no mínimo, o 

monitoramento da entrada geral de energia e os centros de carga objeto das ações de EE; 
k. deve prever o estabelecimento de metodologia de gestão energética, podendo ser 

tomada como referência a ABNT NBR ISO 50001:2012; 
l. deve promover a estruturação de um processo de Etiquetagem das Edificações da 

instituição, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem para Edificações, do 
INMETRO; 

m. deve prever mecanismo de revisão das metas de redução dos desperdícios com energia 
elétrica; 

n. deve contemplar o levantamento dos impactos da GD na rede da Copel, podendo incluir o 
impacto de outras unidades consumidoras: perfil de tensão, carregamento, harmônicos, 
perdas, ilhamento, fator de potência e serviços ancilares (com modelos de remuneração 
para o consumidor), limite e sustentabilidade da GD na rede local e eficiências técnica e 
econômica das tecnologias escolhidas; 

o. serão privilegiadas propostas que façam uso de inversores que possibilitem o despacho da 
geração à distância e que disponibilizem maior amplitude programável para o diagrama 
fasorial de fator de potência (ABNT NBR 16149:2013, itens 4.7.2 e 4.7.3); 

p. deve prever a inserção de matérias voltadas à EE e GD na grade curricular de cursos afins. 
q. Não serão aceitas propostas de projeto de eficiência energética que prevejam apenas a 

implementação da GD sem a realização de ações de eficiência energética em paralelo   



Adicionalmente, classificação da origem dos recursos para as possíveis ações custeadas nos 
projetos, de acordo com o Programa de origem, sendo esta enumeração não ostensiva, 
prevalecendo os respectivos regulamentos de cada Programa: 

a. Ações do PEE: 
i. aquisição de equipamentos para Geração Distribuída; 

ii. aquisição de materiais e equipamentos energeticamente eficientes para retrofit; 
iii. mão de obra para instalação dos equipamentos de geração distribuída e troca de 

equipamentos; 
iv. treinamento para manutenção, gestão e compras futuras de equipamentos; 
v. diagnóstico energético; 

vi. medição e verificação; 
vii. descarte de equipamentos ineficientes retirados; 

viii. marketing e divulgação do projeto (limitado a 5% do valor total dos recursos 
provenientes do PEE); 

ix. outros custos indispensáveis às ações de EE, imprescindindo justificativa. 

 

b. Ações do PPD: 
i. Capacitação laboratorial para desenvolvimento de estudos e testes em Geração 

Distribuída e Eficiência Energética; 
ii. Bolsas de iniciação científica, especialização e pós-graduação, assim como a 

contratação de pesquisadores; 
iii. Viagens e diárias: aquelas estritamente vinculadas às atividades de pesquisa do 

projeto; 
iv. Aquisição de estações meteorológicas (eólica e fotovoltaica), estações 

solarimétricas (fotovoltaica) e demais equipamentos de medição, de acordo com o 
tipo de fonte da planta; 

v. Aquisição de equipamentos para monitoramento do impacto da GD na rede 
elétrica da distribuidora; 

vi. Elaboração de guia, livros e publicações em geral visando divulgar a experiência e 
os resultados com foco na replicabilidade das ações do projeto; 

vii. Taxa de administração e desmobilização de infraestrutura, como limite estipulado 
na regulamentação vigente; 

viii. Demais custos para atividades de pesquisa não correlatos às ações descritas no 
item a e seus subitens. 

5 CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA 

Nesta seção estão descritas, em ordem cronológica, as datas pertinentes para a seleção dos 
projetos na CHAMADA PÚBLICA. 

No quadro a seguir estão indicados os marcos da CHAMADA PÚBLICA, caso alguma destas datas 
coincida com dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente a data determinada.  

 

DATA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

25/01/2017 Abertura da CHAMADA PÚBLICA 

25/01/2017 17h00 – Início das entregas das propostas simplificadas de projeto 



DATA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

09/02/2017 
17h00 – Prazo limite para recebimento das propostas simplificadas 
de projetos. 

15/02/2017 Divulgação das proposta(s) habilitada(s) 

13/03/2017 
17h00 – Prazo limite para recebimento dos projeto(s) detalhado(s) e 
diagnóstico energético 

20/03/2017 Divulgação do(s) projeto(s) selecionado(s) 

29/05/2017 Divulgação do(s) projeto(s) aprovado(s) a fase de execução 

6 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

O prazo para execução dos Projetos Aprovados deverá ser de até 36 (trinta e seis) meses, tal 
como descrito no item 3.1-j da Chamada ANEEL 001, a contar da data de assinatura do contrato.  

A planta de geração distribuída deverá ser implantada em até 12 meses. 

Os contratos a serem firmados para execução dos projetos terão como término do prazo de 
vigência o sexto mês após a última etapa de execução do projeto. 

7 PARÂMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL 

Todas as propostas de projeto deverão obedecer, obrigatoriamente, todas as disposições 
constantes nos documentos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE” e 
no “Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D”, elaborados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme a versão vigente à época da 
disponibilização da CHAMADA PÚBLICA. Os arquivos estão disponíveis em www.aneel.gov.br. 

8 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA (Habilitação Das 
Propostas) 

A presente CHAMADA PÚBLICA objetiva a seleção de propostas de projetos que atendam a 
chamada prioritária ANEEL nº 001/2016, em consonância aos critérios estabelecidos no PROPEE e 
PROP&D. 

O item 8.1 descreve os principais conceitos das propostas simplificadas de projeto que deverão 
ser apresentados na fase de habilitação. 

8.1 PROPOSTA DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

As Propostas Simplificadas de Projetos de PEE a serem submetidas ao processo de seleção 
deverão ser encaminhadas para o email eficiencia.energetica@copel.com1 no prazo 
estabelecido no item 5 e deverão contemplar, no mínimo, os itens abaixo: 

_____________ 
1
 O email eficiencia.energetica@copel.com está habilitado para receber anexos de até 4,5MB. 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27
mailto:eficiencia.energetica@copel.com


a. Cálculo do RCB, calculado, obrigatoriamente, com a planilha de RCB fornecida pela Copel e 
conforme Requisitos do Projeto de PEE, anexo B; 

b. Memorial Descritivo do Projeto, contendo, no mínimo: 

- Dados básicos do consumidor, informando n° da(s) unidade(s) consumidora(s) da 
COPEL beneficiadas pelo projeto, CNPJ, nível de tensão e subgrupo tarifário a unidade 
consumidora pertence (tarifa convencional, azul, verde ou branca), breve 
apresentação da instituição e o horário de funcionamento de cada unidade 
consumidora pertencente ao diagnóstico energético. 

- Breve apresentação da empresa responsável pela elaboração do diagnóstico 
energético, se for o caso. 

- Informar dados básicos das ações de eficiência que serão implementadas, como uso 
final (iluminação, condicionamento ambiental, refrigeração, sistemas motrizes, 
aquecimento de água, etc), quais equipamentos existentes e quais estão sendo 
propostos,  

- Calcular através da planilha e informar os valores obtidos de economia de energia e 
redução de demanda na ponta bem como o valor da relação custo-benefício 
(RCB≤0,95) do projeto com base na avaliação realizada, de acordo com a metodologia 
estabelecida pela ANEEL, conforme item 7 do presente regulamento. 

o Na planilha, utilizar valor unitário do equipamento ou serviço conforme valor 
obtido em pelo menos uma cotação / orçamento, que deverá estar anexo no 
memorial descritivo. 

o Na planilha utilizar vida útil (em anos) do equipamento conforme abaixo: 

 Iluminação: conforme tabela do Procel, Inmetro ou, caso não seja 
equipamento passível de certificação, do catálogo do fabricante; 

 Aparelhos de ar condicionado ou refrigeração (geladeiras, freezers, etc): 
10 anos; 

 Sistemas de ar comprimido, compressores em geral: 10 anos 

 Sistemas de Climatização (self, chiller): 10 anos ou conforme catálogo; 

 Motores: 15 anos 

 Sistemas de aquecimento Solar (placas, boiler): 20 anos; 

 Bomba de Calor: 20 anos 

 Demais equipamentos: conforme catálogo do fabricante 

- Descrição simplificada da estratégia de M&V, conforme item 4.11 do Anexo B do 
presente regulamento. 

- Descrição simplificada das ações de marketing (opcional), de treinamento e 
capacitação (obrigatórias e independente do projeto de P&D); 

- Descrição simplificada dos custos; 

- Cronograma simplificado, sendo 12 meses o prazo para conclusão das ações de 
eficiência energética e instalação da GD e mais 12 meses para medição da fonte 
incentivada.  

c. Deverão ser enviados para o email informado acima os seguintes documentos: 



o Memorial Descritivo, em formato PDF desprotegido; 

o Planilha RCB, em formato Excel. 

 

8.2 PROPOSTA DE PROJETO DE P&D 

As Propostas de Projetos de P&D a serem submetidas ao processo de seleção deverão ser 
elaboradas obrigatoriamente utilizando o Formulário “PIP – Proposta Inicial de Projeto de P&D 
Copel”: 

PIP: https://goo.gl/OhbkkL  

Iniciando o campo Título, na seção Descritivo, com a marcação: “CP 001 - ”. Sendo então um 
exemplo de título de proposta: “CP 001 – UAB : EE e GD no Polo Ipatinga”. Como segue: 

 

No campo “Estimativa de Investimento” devem constar explícitos, no mínimo, o montante 
total e a parcela decorrente das ações de EE. Entendendo-se o montante total como a soma 
das quantias tanto das ações de P&D quanto das ações de EE. Também devem ser explícitas as 
contrapartidas que a instituição estará disponibilizando quando da operacionalização do 
Projeto. Como segue no exemplo abaixo: 

 

Ao encaminhar Proposta de Projeto para a presente Chamada Pública, a Instituição 
Proponente, automaticamente declara possuir capacidade de executar, em todas as suas 
etapas e com sua própria estrutura, o projeto de pesquisa protocolado e que os serviços 
relacionados ao objeto principal não serão subcontratados. 

9 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DETALHADAS DE PROJETO 

As propostas de projeto simplificadas que forem habilitadas deverão ter a versão consolidada e 
detalhada encaminhada para seleção pela comissão julgadora, respeitando as seguintes 
condições: 

a. Entrega das propostas de projetos de eficiência energética até a data e horário limites 
definidos no item 5, sob protocolo, no endereço estabelecido no item 9.2 deste 
regulamento. 

b. Entrega das propostas de projetos de P&D até a data e horário limites definidos no 
item 5, através do Sistema “FPD – Formulário de Projeto de P&D Copel”: 
https://goo.gl/GBSfd2. 

c. A proposta de projeto de eficiência energética deverá possuir relação custo-benefício 
(RCB) menor ou igual a 0,95; 

https://goo.gl/OhbkkL
https://goo.gl/GBSfd2


d. Atender a todos os parâmetros definidos pela ANEEL, item 7 do presente 
regulamento. 

e. Atender a todos os parâmetros definidos pela COPEL DIS, neste regulamento. 

f. Atender todas as disposições estabelecidas nesta CHAMADA PÚBLICA. 

O não atendimento às exigências especificadas neste regulamento de CHAMADA PÚBLICA 
implicará na reprovação automática da proposta de projeto. 

9.1 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DETALHADAS 

As propostas de projeto consolidadas e detalhadas, recebidas no prazo conforme definido no 
item 5, serão avaliadas da seguinte forma: 

 Proposta Detalhada de projeto de eficiência energética:  

Os documentos listados abaixo são necessários na apresentação do diagnóstico 
energético:  

a. Diagnóstico energético das instalações objeto das ações de eficiência energética, 
conforme detalhado no Anexo B deste regulamento. 

b. Uma cópia impressa do diagnóstico energético, dos orçamentos pertinentes 
(conforme definido no Anexo B deste regulamento), memorial de cálculo (planilhas 
eletrônicas utilizadas). Catálogos podem ser enviados impressos a critério do 
proponente, porém recomenda-se que os mesmos sejam enviados somente em 
mídia eletrônica. 

c. Uma cópia em mídia eletrônica do diagnóstico energético, dos orçamentos 
pertinentes (conforme definido no item 1 do Anexo B deste regulamento), catálogos 
e memorial de cálculo (planilhas eletrônicas utilizadas). Todos os arquivos 
eletrônicos devem estar desprotegidos, permitindo assim sua edição. 

d. Carta de apresentação do diagnóstico energético, conforme Anexo D - a. 

OBS: Recomenda-se que o diagnóstico energético seja entregue em volume único, 
preferencialmente impresso frente e verso, com folhas numeradas e rubricadas, não 
cabendo ao proponente qualquer reivindicação relativa a ausência de documentos, no 
caso da inobservância desta recomendação. 

A proposta detalhada de projeto de eficiência energética deverá ser encaminhada 
fisicamente, conforme definido no Anexo B. 

 Proposta de projeto de pesquisa e desenvolvimento: As Propostas de Projetos 
Habilitadas serão detalhadas, conforme item 2 do Anexo C, de forma a possibilitar a 
avaliação dos detalhes técnicos, científicos, de contexto comercial, da evolução física 
prevista, das despesas financeiras necessárias, dos produtos intermediários e finais a 
serem entregues, dos objetivos globais e das contrapartidas das partes envolvidas. A 
entrega dos Projetos das Propostas Habilitadas deverão ser elaboradas obrigatoriamente 
utilizando o Sistema “FPD – Formulário de Projeto de P&D Copel”: 

 FPD: https://goo.gl/GBSfd2  

De posse dos Projetos Detalhados entregues a COPEL DIS fará a análise conjunta do interesse e da 
disponibilidade orçamentária e publicará lista dos Projetos Selecionados que serão enviados à 
ANEEL. A ANEEL poderá solicitar sustentação oral destes Projetos, a qual será efetuada pelo 

https://goo.gl/GBSfd2


Coordenador intitulado pela Proponente em local a ser definido em conjunto com a COPEL DIS e a 
ANEEL. 

As propostas de projeto recebidas serão analisadas pela Comissão Julgadora, conforme disposto 
no item 9.3 deste regulamento em observância aos Anexo B e Anexo C. Somente as propostas de 
projeto classificadas, aprovadas pela ANEEL e dentro do recurso financeiro disponibilizado 
passarão a etapa de execução. 

Em hipótese alguma após a aprovação do diagnóstico energético de eficiência energética serão 
aceitos: 

a. mudanças que descaracterizem a proposta de projeto aprovado, em outros usos finais ou 
em unidades consumidoras diferentes daquelas apontadas originalmente; 

b. alteração na proporção de contrapartida indicada no diagnóstico energético. 

Estando a proposta de projeto aprovada pela COPEL DIS, este passará a compor o instrumento 
contratual a ser firmado entre a COPEL DIS e o proponente. Em hipótese alguma irá a COPEL DIS 
repassar quaisquer valores ou recursos sem a formalização do devido instrumento contratual. No 
caso da não aprovação da proposta de projeto, em virtude da descaracterização da mesma 
apresentada ou de qualquer outra situação que a desabone, ficará o proponente sujeito ao 
disposto no item 12.3 da CHAMADA PÚBLICA. 

9.2 PRAZO DE APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE ENTREGA 

A presente CHAMADA PÚBLICA terá iniciada sua vigência e seu encerramento conforme data 
definida no item 5 do presente regulamento. 

Os interessados na apresentação de propostas de projeto deverão, obrigatoriamente, observar e 
cumprir o prazo estabelecido. 

O período de entrega das propostas de projeto de eficiência energética está definido no item 5 
desta CHAMADA PÚBLICA, devendo as propostas de projetos de eficiência energética serem 
entregues, sob protocolo, no seguinte endereço: 

COPEL - Protocolo Geral 
Rua Coronel Dulcídio, 800 
Batel - Curitiba - PR 
CEP  80420-170 

O envelope com a proposta de projeto deverá conter: 

a. Na parte frontal: 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 
SGD/DGID/VPDE 

Comissão Julgadora da Chamada Pública 

CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 001/2017 

Rua Coronel Dulcídio, 800 
Batel - Curitiba - PR 
CEP  80420-170 

b. Na parte posterior: 



Identificação e endereço do remetente 

As propostas de projetos poderão ser entregues diretamente no Protocolo Geral da COPEL, ou 
então remetidas através do correio para o endereço mencionado acima. 

Esclareça-se que a opção do consumidor interessado em remeter as propostas de projetos 
através do correio, este assume a inteira responsabilidade pelo recebimento das propostas de 
projetos pela COPEL DIS até a data e horário limite estabelecido no item 5 do presente 
instrumento. 

Na eventualidade das propostas de projetos, apesar de postada no correio em data anterior 
àquela estabelecida neste instrumento, vir a ser entregue posteriormente à data e horário limite 
fixado, a COPEL DIS não terá qualquer responsabilidade pelo atraso na entrega, resultando como 
consequência para o interessado, a não aceitação de suas propostas de projetos para análise e 
deliberação. 

9.3 COMISSÃO JULGADORA 

A comissão julgadora será constituída por empregados da COPEL DIS, a qual terá a incumbência 
de qualificar e classificar as propostas de projetos apresentados na presente CHAMADA PÚBLICA. 

Ressalta-se que a análise realizada por esta comissão julgadora restringe-se aos aspectos relativos 
a Chamada Prioritária ANEEL nº 001/2016, executado pela COPEL DIS em atendimento a 
regulamentação da ANEEL.  

9.4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da seleção das propostas de projetos será divulgado pela COPEL DIS por meio do 
endereço eletrônico www.copel.com, na data definida no item 5.  

10 DOCUMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA 

A COPEL DIS disponibilizará o regulamento desta CHAMADA PÚBLICA, o Procedimentos do 
Programa de Eficiência Energética - PROPEE, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o 
Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 
10000 - 1:2012 (Br), roteiro para elaboração de diagnóstico energético e planilha eletrônica para 
cálculo da relação custo-benefício - RCB de projetos de eficiência energética, no endereço 
eletrônico www.copel.com, no período definido no item 5, em https://goo.gl/POb3dE. 

OBS: A utilização da planilha eletrônica disponibilizada é OBRIGATÓRIA, caso o diagnóstico 
energético encaminhado não tenha utilizado a planilha, tal proposta estará 
automaticamente DESCLASSIFICADA. A planilha disponibilizada pela COPEL DIS para cálculo 
da RCB não possui restrição quanto a sua edição, entretanto sua estrutura deverá ser 
respeitada, em caso de inobservância desta ressalva o diagnóstico energético será 
automaticamente DESCLASSIFICADO.  

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F7235B37FBCDDA5EA032573FB0065CAE0
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F7235B37FBCDDA5EA032573FB0065CAE0
https://goo.gl/POb3dE


11 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Os diagnósticos energéticos classificados e selecionados a fase de execução deverão apresentar 
complementarmente os seguintes documentos: 

a. Carta de declaração de capacidade e não parentesco, assinada pelos representantes do 
consumidor habilitados, caso classificado, a firmar o instrumento contratual, conforme 
modelos apresentados no Anexo B desta CHAMADA PÚBLICA. As cartas deverão ser em 
papel timbrado do consumidor ou, na falta deste, com a aplicação do carimbo do CNPJ do 
consumidor. 

b. Prova de regularidade perante: 

b.1 Fazenda Municipal (certidão de tributos e outros débitos municipais). 

b.2 Fazenda Estadual (certidão de débitos tributários e de dívida ativa estadual). 

b.3 Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida 
ativa da União). 

b.4 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (certificado de regularidade do FGTS - 
CRF). 

b.5 Justiça do Trabalho (certidão de débitos trabalhistas). 

c. Abertura de conta de aplicação específica em banco oficial, somente Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal, com saldo inicial zero, para que nesta conta seja realizada toda a 
movimentação financeira relativa ao projeto de eficiência energética. Deve-se enviar 
comprovação oficial que o saldo inicial da conta é zero. 

d. Apresentação de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente 
quitada, referente à elaboração do diagnóstico energético e ao projeto da fonte 
incentivada, se for o caso. No caso de projetos de ares-condicionados centrais (chillers), 
motores de grande porte ou quaisquer ações de eficiência energética que resultem em 
alterações mecânicas no sistema existente, observar necessidade de recolhimento de ART 
em relação ao projeto mecânico. Em hipótese alguma irá a COPEL DIS arcar com os custos 
para emissão ou recolhimento das ARTs. 

e. Apresentar parecer de acesso da COPEL DIS para Fontes Incentivadas, conforme modelo do 
Anexo D - d. 

f. Consumidor deverá estar adimplente com todas as obrigações legais com a COPEL DIS para 
formalização de contrato: 

- Além da verificação da adimplência da(s) unidade(s) consumidora(s) proponente(s) 
pelo projeto perante a COPEL DIS, também será verificado, caso existam, a 
adimplência de outras unidades consumidoras vinculadas a mesma raiz do CNPJ da 
unidade consumidora proponente. Ainda, nas situações em que o responsável legal 
pela assinatura do contrato seja de um CNPJ que difere em relação ao qual a 
unidade consumidora estiver vinculada, este também deverá estar adimplente 
perante a COPEL DIS. 



12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os autores das propostas de projeto não serão de forma alguma remunerados pela COPEL DIS em 
decorrência da seleção de suas propostas de projetos, bem como não é defeso aos mesmos 
reivindicar ganhos eventuais auferidos pelas unidades consumidoras e a própria COPEL DIS. 

A execução da proposta de projeto que vier a ser selecionada pela COPEL DIS através da presente 
CHAMADA PÚBLICA condiciona-se a: 

a. Aprovação do Diretor Presidente da COPEL DIS. 

b. Autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para execução dos projetos de 
EE e P&D. 

c. Celebração de instrumento contratual com a COPEL DIS, em conformidade com a Lei 
Estadual n° 15.608, de 16 de agosto de 2007. 

d. Apresentação de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

e. Caso a documentação necessária para formalização do instrumento contratual, conforme 
item 11 para projetos aprovados a fase de execução não forem apresentados, estes estarão 
automaticamente DESCLASSIFICADOS, estando o proponente sujeito as penalidades 
previstas no item 12.3. 

f. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01.08.2013 ("Lei 
Anticorrupção"), bem como previstas no Decreto nº 8.420/2015 que a regulamentou, 
abstendo-se de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a 
prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia 
disponíveis na COPEL DIS. 

g. Eventuais casos não previstos neste edital serão oportunamente avaliados pela Comissão 
Julgadora. 

Quaisquer repasses de valores da COPEL DIS para o proponente que tiver sua proposta de projeto 
aprovada será realizado única e exclusivamente após a celebração de instrumento contratual. No 
caso da reprovação do diagnóstico energético, independente de qual momento da CHAMADA 
PÚBLICA em que esta reprovação ocorrer, quaisquer recursos financeiros solicitados não serão de 
forma alguma repassados pela COPEL DIS. 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. Ainda assim, a seleção de uma proposta não 
implica em obrigação de contratação por parte da Copel, dadas as necessidades de aprovação 
pela alta direção, aprovação ANEEL e disponibilidade financeira quando do término destes 
processos de análise. 

12.1 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As solicitações de esclarecimentos e/ou informações adicionais, referentes a este regulamento, 
poderá ser formulada como descrito no item a seguir. A COPEL DIS não atenderá solicitações de 
esclarecimentos e/ou informações adicionais que não estejam em conformidade com o 
estabelecido neste item. 

Esclarecimentos e/ou informações adicionais serão divulgadas através do endereço eletrônico 
www.copel.com. 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F7235B37FBCDDA5EA032573FB0065CAE0


12.1.1 Esclarecimento por e-mail 

O proponente que deve encaminhar solicitação de esclarecimento por e-mail, deve endereçar 
suas dúvidas para o endereço eficiencia.energetica@copel.com, no assunto do e-mail deve 
constar “Esclarecimento Chamada Pública Copel”. 

12.2 CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

Uma vez selecionadas as propostas de projetos e estas virem a compor o Programa de Eficiência 
Energética - PEE da COPEL DIS, as informações contidas nas mesmas, deverão ser confirmadas na 
sua execução. 

Havendo divergências entre as informações constantes nas propostas de projetos e o que venha a 
ser executado que comprometa a eficiência e eficácia estabelecida, a COPEL DIS poderá 
interromper a execução do mesmo. Neste caso o consumidor responsável pela proposta de 
projeto, deverá ressarcir a COPEL DIS em razão dos valores investidos e dispendidos na aludida 
proposta de projeto, com os devidos acréscimos legais e regulamentares. 

12.3 PENALIZAÇÕES 

Caso o consumidor tenha a proposta de projeto aprovada para a fase de execução e por alguma 
razão não justificada, alheia a responsabilidade da COPEL DIS, não concretizar a assinatura do 
instrumento contratual, estará inabilitado de participar de novo processo de chamada pública do 
Programa de Eficiência Energética e Programa de Pesquisa e Desenvolvimento na COPEL DIS pelo 
prazo 2 (dois) anos, contados a partir da publicação do resultado no DIOE. 

Caso o consumidor proponente inicie a execução das ações de eficiência energética antes da 
assinatura do instrumento contratual, ficará o diagnóstico energético automaticamente 
REPROVADO, ficando o proponente inabilitado para participação de novo processo de chamada 
pública do Programa de Eficiência Energética na COPEL DIS pelo prazo de 2 (dois) anos, contados 
a partir da publicação do resultado no DIOE. 

A penalização descrita neste item se estende a eventuais unidades consumidoras sob a mesma 
raiz de CNPJ. 

 

Curitiba, 16/01/2017 

 

...Original assinado por... 

Antonio Sergio de Souza Guetter 
Diretor Presidente 
Copel Distribuição S.A.  

mailto:eficiencia.energetica@copel.com


ANEXO A GLOSSÁRIO 

A 

Ação de eficiência energética - AEE: Atividade ou conjunto de atividades concebidas para 
aumentar a eficiência energética de uma instalação, sistema ou equipamento (EVO, 2012). 

Avaliação ex ante: Tipo de avaliação dos resultados do projeto, feito com valores estimados, na 
fase de definição do projeto, quando se avaliam o custo e o benefício baseado em análises de 
campo, experiências anteriores, cálculos de engenharia e avaliações de preços no mercado 
(ANEEL, 2013). Resumidamente trata-se da avaliação realizada para submissão da proposta de 
projeto na presente CHAMADA PÚBLICA, realizada através de estimativas de economia de 
energia e de pesquisas de preços (orçamentos), ou seja, o diagnóstico energético. 

Avaliação ex post: Tipo de avaliação dos resultados do projeto, feito com valores mensurados, 
consideradas a economia de energia e a redução de demanda na ponta avaliadas por ações de 
medição e verificação e os custos realmente despendidos (ANEEL, 2013). Resumidamente trata-se 
da comprovação dos resultados estimados na proposta de projeto, realizado após a conclusão das 
ações de eficiência energética. 

C 

Chamada pública: Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a 
distribuidora de energia emite um edital convocando para apresentação de projetos de eficiência 
energética dentro de critérios técnico-econômicos definidos, para ser selecionados por critérios 
definidos pela ANEEL (ANEEL, 2013). 

D 

Diagnóstico energético: Avaliação detalhada das oportunidades de eficiência energética na 
instalação da unidade consumidora de energia, resultando em um relatório contendo, dentre 
outros pontos definidos pela distribuidora, a descrição detalhada de cada ação de eficiência 
energética e sua implantação, o valor do investimento, economia de energia e/ou redução de 
demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser 
adotada (ANEEL, 2013). No âmbito desta CHAMADA PÚBLICA, entende-se o diagnóstico 
energético como sendo o projeto de eficiência energética consolidado, o qual constará como 
anexo ao instrumento contratual a ser firmado para a execução das ações de eficiência energética 
propostas. 

E 

Energia economizada - EE: Redução do consumo energético provocada pela implantação de uma 
ação de eficiência energética (ANEEL, 2013). 

G 

Geração Distribuída - GD: Micro ou minigeração com fontes incentivadas, conforme Resoluções 
Aneel 482/2012 e 687/2015. 

M 

Medição e verificação - M&V: Processo de utilização de medições para determinar corretamente 
a economia real dentro de uma instalação individual por um programa de gestão de energia. A 



economia não pode ser medida diretamente, uma vez que representa a ausência do consumo de 
energia. Em vez disso, a economia é determinada comparando o consumo medido antes e após a 
implementação de um projeto, efetuando-se os ajustes adequados para as alterações nas 
condições de uso da energia (EVO, 2012). 

Melhoria de instalação: Projetos de melhoria de instalação, no âmbito do Programa de Eficiência 
Energética executado pela COPEL DIS e regulado pela ANEEL, são ações de eficiência energética 
realizadas em instalações de uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou melhoramento 
do desempenho energético de equipamentos e sistemas de uso da energia elétrica. Distingue-se, 
assim, de projetos educacionais, gestão energética, bônus para eletrodomésticos eficientes e 
geração com fontes incentivadas, que são outras ações apoiadas pelo PEE (ANEEL, 2013). 

P 

Período de determinação da economia: Período de tempo que se segue à implementação de uma 
ação de eficiência energética com relatórios de economia aderentes ao PIMVP (EVO,2012). Trata-
se do período após a realização das ações de eficiência energética, no qual são realizadas as 
medições dos equipamentos eficientes para se determinar a economia obtida com a realização 
das ações de eficiência energética. 

Período de linha de base: Período de tempo escolhido para representar o funcionamento da 
instalação ou sistema antes da implementação de uma ação de eficiência energética (EVO, 2012). 
Trata-se do período antes da realização das ações de eficiência energética, no qual são realizadas 
as medições dos equipamentos a serem substituídos. 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE: É um guia determinativo de 
procedimentos dirigido às distribuidoras de energia elétrica, para elaboração e execução de 
projetos de eficiência energética regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a estrutura e a 
forma de apresentação dos projetos, os critérios de avaliação e fiscalização e os tipos de projetos 
que podem ser realizados com recursos do PEE. Apresentam-se, também, os procedimentos para 
contabilização dos custos e apropriação dos investimentos realizados. 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL: O Selo PROCEL de 
Economia de Energia, ou simplesmente Selo PROCEL, foi instituído por Decreto 
Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Foi desenvolvido e concedido pelo 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, coordenado 
pelo Ministério das Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pela 
Eletrobras. O Selo PROCEL tem por objetivo orientar o consumidor no ato da 
compra, indicando os produtos disponíveis o mercado que apresentem os 
melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria. 

Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE: Coordenado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, visa prestar 
informações sobre o desempenho dos produtos no que diz respeito à sua 
eficiência energética através da Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia - ENCE. O PBE tem alta sinergia com o Selo PROCEL e os índices de 
eficiência definidos pelo Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência 
Energética - CGIEE, representando um dos principais programas de 
eficiência energética no Brasil. 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - PIMVP: Janeiro de 2012 - EVO 
10000 - 1:2012 (Br) - Publicação da Efficiency Valuation Organization - EVO (www.evo-world.org) 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA}
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://www.evo-world.org/


para aumentar os investimentos na eficiência energética e no consumo eficiente de água, na 
gestão da demanda e nos projetos de energia renovável em todo o mundo. 

R 

Recursos de terceiros: São os recursos advindos de entidades financeiras ou terceiros. 

Recursos do consumidor: São os recursos advindos do próprio consumidor proponente da 
proposta de projeto. 

Recursos do PEE: São os recursos do Programa de Eficiência Energética - PEE executado pela 
COPEL DIS e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Relação custo-benefício - RCB: Relação entre os custos e benefícios totais de um projeto, em geral 
expressos em uma base anual, considerando-se uma determinada vida útil e taxa de desconto 
(ANEEL, 2013). Esta relação é o principal indicador da viabilidade de um projeto para ser 
executado dentro do Programa de Eficiência Energética. 

Redução de demanda na ponta - RDP: Redução de demanda média no horário de ponta da 
distribuidora, causada pela implantação de ações de eficiência energética (ANEEL, 2013). 

U 

Unidade consumidora - UC: Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos 
elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão 
primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, 
com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma 
mesma propriedade ou em propriedades contíguas (ANEEL, 2014).  



ANEXO B REQUISITOS DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A COPEL DIS define os seguintes parâmetros que deverão ser utilizados na elaboração dos 
diagnósticos energéticos. 

1 DEFINIÇÕES PARA OS PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

a. Caso os diagnósticos energéticos contemplem mais de uma unidade consumidora com 
diferentes níveis de tensão de fornecimento, o benefício deverá ser valorado 
considerando o nível de tensão mais alto. 

b. Caso os diagnósticos energéticos contemplem mais de uma unidade consumidora, deverá 
constar o detalhamento por unidade consumidora dos equipamentos a substituir. 

c. Somente serão aceitos diagnósticos energéticos de melhoria de instalação que 
contemplem a eficientização de usos finais de energia elétrica, ou seja, a substituição de 
materiais e equipamentos existentes por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem 
energia elétrica. 

d. Os projetos devem contemplar, obrigatoriamente, ações de eficiência energética e a 
instalação de sistema de minigeração (potência instalada > 75kWp) com fontes 
incentivadas. 

e. Os diagnósticos energéticos que apresentarem uma ou mais das condições relacionadas 
abaixo não serão avaliados e estarão automaticamente DESCLASSIFICADOS. 

e.1 Relação custo benefício (RCB) acima de 0,95. 

e.2 Utilização de planilha para cálculo da RCB diferente da disponibilizada por ocasião 
desta CHAMADA PÚBLICA e/ou descaracterização da mesma. 

e.3 Diagnósticos energéticos entregues fora do prazo. 

2 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

O diagnóstico energético é uma avaliação detalhada das ações de eficiência energética na 
instalação da unidade consumidora de energia, resultando em um relatório contendo a descrição 
detalhada de cada ação de eficiência energética e sua implantação, o valor do investimento, 
economia de energia e/ou redução de demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e 
estratégia de medição e verificação a ser adotada.  

O diagnóstico energético está sujeito a aprovação da COPEL DIS, podendo demandar correções 
(ressalvas apontadas durante a avaliação) de modo a atender exigências e determinações da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Pelo mesmo motivo, a COPEL DIS reserva-se o 
direito de efetuar alterações no diagnóstico energético, sem a necessidade de prévia autorização 
do consumidor. Os cronogramas físico e financeiro apresentados no diagnóstico energético e 
aprovados pela COPEL DIS serão considerados como sendo definitivos, sendo portanto utilizados 
como base para estabelecer as obrigações contratuais referentes ao prazo de execução e 
desembolso financeiro do projeto de eficiência energética. 

Adicionalmente, o diagnóstico energético deverá conter as seguintes informações: 

a. Apresentação do consumidor e informações sobre suas atividades, bem como o horário de 
funcionamento de cada unidade consumidora pertencente ao diagnóstico energético. 



b. Apresentação da empresa responsável pela elaboração do diagnóstico energético, se for o 
caso. 

c. Apresentação dos objetivos do diagnóstico energético. 

d. Apresentação da estimativa dos insumos energéticos utilizados na unidade consumidora 
proponente, incluindo a hipótese de utilização de grupos geradores. Deverão ser 
apresentadas evidências que comprovem tais informações. 

e. Apresentação de estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente 
(por exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeração, etc) 
no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora, mesmo que os usos finais 
não sejam objeto de eficientização. Para os usos finais a serem eficientizados, estimar a 
quantidade total de equipamentos que constituem o consumo energético do uso final. 

f. Apresentação da avaliação das instalações físicas e dos procedimentos operacionais da 
unidade consumidora com foco no consumo de energia elétrica. 

g. Apresentação do histórico de consumo de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada 
unidade consumidora a ser beneficiada. Atentar para qual nível de tensão e qual subgrupo 
tarifário a unidade consumidora pertence (tarifa convencional, azul, verde ou branca), 
devendo ser apresentadas as informações coerentes de acordo com cada caso. 

h. Apresentação da análise das possíveis oportunidades de economia de energia para os usos 
finais de energia elétrica escolhidos, descrevendo a situação atual e a proposta. 

i. Apresentação da avaliação da economia de energia e redução de demanda na ponta com 
base nas ações de eficiência energética identificadas. Realizar a avaliação ex ante 
preliminar, ou seja, calcular a relação custo-benefício (RCB) do projeto com base na 
avaliação realizada, de acordo com a metodologia estabelecida pela ANEEL, conforme item 
7 do presente edital. 

i.1 Calcular o percentual de economia do consumo de energia elétrica previsto em 
relação ao consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado dos últimos 
12 meses. 

i.2 Para sistemas de iluminação, deve-se considerar no diagnóstico energético a procura 
de evidências quanto ao tipo de reator existente (eletromagnético e/ou eletrônico) e 
suas respectivas perdas, pois estes dados influenciam na estimativa de economia e na 
avaliação dos resultados do projeto. 

i.3 Apresentação da descrição detalhada do horário de funcionamento de cada ambiente 
nos quais serão realizadas ações de eficiência energética. 

j. Apresentação da estratégia de M&V, conforme item 4.11.1 do presente regulamento. 

Apresentação de cronograma das etapas necessárias para a execução do projeto de 
eficiência energética, conforme item 2.2. 

k. Apresentação da proposta de ações de marketing, se for o caso. 

l. Apresentação da proposta de ações de treinamento e capacitação. 

m. Apresentação dos custos para realização do diagnóstico energético. 



2.1 DOCUMENTOS QUE COMPÕE O DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

Os documentos listados abaixo são necessários na apresentação do diagnóstico energético:  

a. Diagnóstico energético das instalações objeto das ações de eficiência energética, conforme 
disposto no Anexo B deste regulamento. 

b. Uma cópia impressa do diagnóstico energético, dos orçamentos pertinentes (conforme 
definido no Anexo B deste regulamento), memorial de cálculo (planilhas eletrônicas 
utilizadas). Catálogos podem ser enviados impressos a critério do proponente, porém 
recomenda-se que os mesmos sejam enviados somente em mídia eletrônica. 

c. Uma cópia em mídia eletrônica do diagnóstico energético, dos orçamentos, catálogos e 
memorial de cálculo (planilhas eletrônicas utilizadas). Todos os arquivos eletrônicos devem 
estar desprotegidos, permitindo assim sua edição. 

OBS: Recomenda-se que o diagnóstico energético seja entregue em volume único, 
preferencialmente impresso frente e verso, com folhas numeradas e rubricadas, não cabendo ao 
proponente qualquer reivindicação relativa a ausência de documentos, no caso da inobservância 
desta recomendação. 

 

2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Os diagnósticos energéticos deverão, obrigatoriamente, observar o período de execução máximo 
de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

No caso de diagnóstico energético com fontes incentivadas, o prazo de execução das ações de 
eficiência energética, bem como da instalação da fonte incentivada, deverá obedecer período 
máximo de 12 meses. Em virtude da necessidade de medição da fonte incentivada por período de 
12 meses, a etapa 09 - medição do período de determinação da economia excederá tal período, 
ou seja, toda a execução do projeto deverá ser realizada em 12 meses ficando somente a etapa 
de M&V para realização nos 12 meses subsequentes. Este tempo de medição deverá ser previsto 
e os prazos contratuais serão ajustados de acordo. 

O cronograma físico para execução do diagnóstico energético deverá conter, no mínimo, as 
etapas listadas abaixo. 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO 

01 Diagnóstico energético 

02 Aquisição de materiais e equipamentos 

03 Contratação dos serviços 

04 Medição período de linha base - Plano de M&V 

05 Execução das ações de eficiência energética 

06 Descarte dos materiais e equipamentos substituídos 

07 Ações de marketing 

08 Ações de treinamento e capacitação 

09 Medição do período de determinação da economia - Relatório de M&V 

10 Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto) 

11 Avaliação dos resultados do projeto – Relatório final (prazo mínimo de 1 mês) 



O cronograma financeiro para execução do diagnóstico energético deverá conter, no mínimo, as 
etapas abaixo com a descrição da origem do recursos (PEE ou contrapartida): 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

01 Repasse dos custos com diagnóstico energético 

02 Aquisição de materiais e equipamentos 

03 Contratação dos serviços 

04 Repasse dos custos com medição período de linha de base 

05 Repasse dos custos com execução das ações de eficiência energética 

06 Repasse dos custos com descarte dos materiais e equipamentos substituídos 

07 Repasse dos custos com ações de marketing 

08 Repasse dos custos com ações de treinamento e capacitação 

09 Repasse dos custos com medição período de determinação da economia 

10 Acompanhamento do projeto (durante todo o projeto) 

11 Avaliação dos resultados do projeto 

 

3 PARÂMETROS 

a. A vida útil e perdas aplicadas a materiais e equipamentos deverão ser utilizadas conforme 
descritos a seguir e conforme o ANEXO E, sendo que estas características deverão ser 
comprovadas, obrigatoriamente, através da apresentação das tabelas do Procel, INMETRO 
e/ou de catálogos técnicos, conforme o caso. 

i. Iluminação: conforme tabela do Procel, Inmetro ou, caso não seja 
equipamento passível de certificação, do catálogo do fabricante; 

ii. Aparelhos de ar condicionado ou refrigeração (geladeiras, freezers, etc): 10 
anos; 

iii. Sistemas de ar comprimido, compressores em geral: 10 anos 

iv. Sistemas de Climatização (self, chiller): 10 anos ou conforme catálogo; 

v. Motores: 15 anos 

vi. Sistemas de aquecimento Solar (placas, boiler): 20 anos; 

vii. Bomba de Calor: 20 anos 

viii. Demais equipamentos: conforme catálogo do fabricante 

b. Caso o diagnóstico energético contemple a substituição de um equipamento que foi 
instalado com recurso de CHAMADA PÚBLICA anterior ou de outro projeto custeado com 
recursos do Programa de Eficiência Energética e que ainda esteja dentro do seu período de 
vida útil, o diagnóstico energético apresentado será automaticamente DESCLASSIFICADO. 
Quando o diagnóstico energético tratar de uma unidade consumidora anteriormente 
beneficiada, deve ser comprovado dentro do diagnóstico energético que os equipamentos 
existentes não foram adquiridos com recursos advindos do Programa de Eficiência 
Energética ou que já ultrapassaram o período de vida útil dos mesmos. 

c. Os equipamentos de uso final de energia elétrica e de fontes incentivadas utilizados nos 
diagnósticos energéticos deverão ser, obrigatoriamente, energeticamente eficientes. No 



âmbito desta CHAMADA PÚBLICA, considera-se equipamento energeticamente eficiente 
aquele que: 

c.1 Possuir o selo PROCEL de economia de energia2, ou simplesmente selo PROCEL, 
disponível no endereço eletrônico www.procelinfo.com.br. Caso exista alguma 
divergência entre as informações constantes na tabela do selo PROCEL e as do 
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, prevalecerão as informações constante na 
tabela do selo PROCEL. A tabela do PROCEL utilizada para elaboração do diagnóstico 
energético deverá ser anexada e os equipamentos utilizados deverão ser destacados. 

c.2 Caso não existam no mercado nacional os equipamentos com selo PROCEL 
necessários ao projeto, deverão ser adquiridos equipamentos com etiqueta A de 
desempenho energético (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE), do 
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, disponível em www.inmetro.gov.br. A 
tabela do INMETRO utilizada para elaboração do diagnóstico energético deverá ser 
anexada e os equipamentos utilizados deverão ser destacados. 

c.3 Na eventualidade de não existirem equipamentos com selo PROCEL ou com etiqueta A 
de desempenho energético (ENCE), deverão ser adquiridos os equipamentos mais 
eficientes dentro da listagem do PBE, disponível em www.inmetro.gov.br, devendo 
escolher obrigatoriamente o equipamento mais eficiente disponível. Neste caso, a 
escolha do equipamento deverá ser devidamente justificada, apresentando a tabela 
do PBE mais recente. 

c.4 Caso os equipamentos necessários ao projeto não sejam contemplados pelo selo 
PROCEL nem pelo PBE, deverão ser utilizados os equipamentos mais eficientes 
disponíveis. Nesta situação deverá ser apresentado catálogo técnico que comprove 
todas as características técnicas apresentadas no projeto. 

d. Os equipamentos de uso final iluminação com tecnologia LED utilizados nos diagnósticos 
energéticos deverão ser, obrigatoriamente, energeticamente eficientes. No âmbito desta 
CHAMADA PÚBLICA, considera-se eficiente aquele que: 

d.1 Possuir o selo PROCEL de economia de energia, ou simplesmente selo PROCEL, 
disponível no endereço eletrônico www.procelinfo.com.br, na data de entrega do 
diagnóstico energético. A tabela do PROCEL utilizada para elaboração do diagnóstico 
energético deverá ser anexada e os equipamentos utilizados deverão ser destacados. 

d.2 Para as lâmpadas substituídas que não estão listadas na tabela do selo PROCEL, 
deverão ser utilizadas lâmpadas certificadas pelo INMETRO, disponível no endereço 
www.inmetro.gov.br. 

d.2.1 Caso o modelo proposto possuir soquete listado no item 1.1.1 do Regulamento 
Técnico da Qualidade, anexo à portaria nº 389, de 25 de agosto de 2014 editada 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), será 
obrigatória a utilização de equipamentos certificados. Deverá ser anexada a 
comprovação do registro do objeto junto ao INMETRO. 

d.2.2 Durante a execução do projeto, caso um equipamento equivalente ao proposto 
passe a integrar a tabela do Selo PROCEL e o projeto, utilizando das 
características do equipamento certificado com selo PROCEL ainda permaneça 

_____________ 
2
 Ver definição de Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, no Glossário - Anexo A. 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bB70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA%7d
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7bB70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA%7d
http://www.inmetro.gov.br/


viável, deverá ser adquirido o equipamento com Selo PROCEL. Caso haja 
diferença de custo entre os equipamentos, esta deverá ser integralmente 
custeada pelo proponente. 

d.3 Para lâmpadas, luminárias ou outros equipamentos com tecnologia LED que NÃO se 
enquadrem no item 8.2, subitens d.1 e d.2, durante a execução do projeto de 
eficiência energética, no momento anterior à aquisição do equipamento, o 
proponente deverá solicitar ao fornecedor e submeter à COPEL DIS, para apreciação, 
as comprovações das características técnicas dos equipamentos, emitidas por 
laboratórios independentes, com assinatura do responsável técnico e certificado de 
calibração dos equipamentos, quando aplicável. Deverão ser comprovadas através de 
relatório de ensaio, no mínimo, a potência do equipamento, em watts (W), o fator de 
potência, que deverá ser maior que 0,92, e a projeção de vida útil do LED. Esta última 
será composta por ensaios de depreciação do fluxo luminoso do LED ou seja, pela 
projeção de horas de funcionamento, considerando a manutenção de 70% da 
luminosidade (L70) para a vida declarada, obtido através da aplicação da norma IESNA 
TM 21-11 com os resultados dos ensaios da norma IESNA LM 80-08. O relatório dos 
ensaios da IESNA LM 80-08 deve ser emitido por laboratório independente, com 
indicação dos instrumentos de medição utilizados e do responsável técnico do 
laboratório. Embora a COPEL DIS exija somente requisitos mínimos de performance e 
o restante da especificação técnica seja de responsabilidade do consumidor, é 
recomendada a observação e aplicabilidade das seguintes normas para a aquisição 
dos equipamentos, entre outras indicadas para cada tipo de instalação: 

 ABNT NBR 16205-1:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle 
incorporado de base única - Parte 1: Requisitos de segurança. 

 ABNT NBR 16205-2:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle 
incorporado de base única - Parte 2: Requisitos de desempenho. 

 ABNT NBR IEC 62560:2013 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle 
incorporado para serviços de iluminação geral para tensão > 50 V - 
Especificações de segurança. 

 ABNT NBR IEC 62031:2013 - Módulos de LED para iluminação em geral - 
Especificações de segurança. 

 ABNT IEC/PAS 62612:2013 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle 
incorporado para serviços de iluminação geral - Requisitos de desempenho. 

 ABNT IEC/TS 62504:2013 - Termos e definições para LEDs e os módulos de LED 
de iluminação geral. 

 ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para 
módulos de LED - Requisitos de desempenho. 

 ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lâmpada - Parte 2-
13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados 
em c.c ou c.a para os módulos de LED. 

 ABNT NBR 15889:2010 - Sinalização semafórica – Foco semafórico com base em 
diodos emissores de luz (LED). 

 IESNA LM-79-08 Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting 
Products. 



 IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 

d.4 A vida útil mínima das lâmpadas e luminárias LED a ser utilizada nos diagnósticos 
energéticos é de 15.000 horas. Os diagnósticos energéticos que utilizarem lâmpadas 
LED com vida útil superior a 15.000 horas deverão comprovar tal condição através de 
catálogos ou tabelas (INMETRO ou PROCEL) na apresentação do diagnóstico 
energético. 

d.5 No âmbito desta CHAMADA PÚBLICA, a vida útil máxima admitida para equipamentos 
com tecnologia LED no diagnóstico energético será de até 50.000 horas, mesmo que 
sejam apresentados documentos citando vida útil maior. 

e. Para o diagnóstico energético que contemple o uso final condicionamento ambiental, os 
coeficientes de eficiência energética dos equipamentos existentes poderão ser obtidos 
através de: 

e.1 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catálogos. 

e.2 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, coordenado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO, disponível em 
www.inmetro.gov.br. 

e.3 Dados de medições realizadas. No caso de obtenção através de medições, deverão ser 
apresentadas no diagnóstico energético as medições gráficas, realizadas com 
equipamento analisador de energia durante um período maior ou igual a 24 horas, 
ficando este tempo de medição a cargo do proponente, apresentando o 
detalhamento das condições de apuração, certificado de calibração do equipamento 
de medição emitido com data de inferior a 1 ano da medição, procedimentos de 
medição utilizada, bem como todas as informações necessárias para comprovar o 
regime de utilização do sistema a ser eficientizado. Ressalta-se que um maior tempo 
de medição incorre na diminuição das incertezas sobre os resultados a serem 
alcançados. A comissão julgadora da presente CHAMADA PÚBLICA poderá solicitar ao 
consumidor a repetição das medições na presença de técnicos da concessionária. 

f. Para o diagnóstico energético que contemple o uso final sistemas motrizes, o carregamento, 
o rendimento nominal e o rendimento no ponto de carregamento do equipamento 
existente poderá ser obtido através de: 

f.1 Dados de fabricantes, através de dados de placa, catálogos ou softwares específicos. 

f.2 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, coordenado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO, disponível em 
www.inmetro.gov.br. 

f.3 Dados de medições realizadas, procedendo a estimativa através do software 
BDmotor, disponível no endereço eletrônico do PROCEL INFO, na seção simuladores 
(www.procelinfo.com.br). No caso de obtenção através de medições, deverão ser 
apresentadas no diagnóstico energético as medições gráficas, realizadas com 
equipamento analisador de energia durante um período maior ou igual a 24 horas, 
ficando este tempo de medição a cargo do proponente, apresentando o 
detalhamento das condições de apuração, certificado de calibração do equipamento 
de medição emitido com data de inferior a 1 ano da medição, procedimentos de 
medição utilizada, bem como todas as informações necessárias para comprovar o 
regime de utilização do sistema a ser eficientizado. Ressalta-se que um maior tempo 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
http://www.procelinfo.com.br/


de medição incorre na diminuição das incertezas sobre os resultados a serem 
alcançados. A comissão julgadora da presente CHAMADA PÚBLICA poderá solicitar ao 
consumidor a repetição das medições na presença de técnicos da concessionária. 

g. Para o diagnóstico energético que contemple os demais usos finais, os dados de consumo 
dos equipamentos existentes poderão ser obtidos através de: 

g.1 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catálogos. 

g.2 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, coordenado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO, disponível em 
www.inmetro.gov.br. 

g.3 Dados de medições realizadas. No caso de obtenção através de medições, deverão ser 
apresentadas no diagnóstico energético as medições gráficas, realizadas com equipamento 
analisador de energia durante um período maior ou igual a 24 horas, ficando este tempo de 
medição a cargo do proponente, apresentando o detalhamento das condições de apuração, 
certificado de calibração do equipamento de medição emitido com data de inferior a 1 ano da 
medição, procedimentos de medição utilizada, bem como todas as informações necessárias para 
comprovar o regime de utilização do sistema a ser eficientizado. Ressalta-se que um maior tempo 
de medição incorre na diminuição das incertezas sobre os resultados a serem alcançados. A 
comissão julgadora da presente CHAMADA PÚBLICA poderá solicitar ao consumidor a repetição 
das medições na presença de técnicos da concessionária. 

4 DEFINIÇÕES DE FATORES PARA CÁLCULO DOS BENEFÍCIO 

4.1 FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA - FCP 

Para a avaliação ex ante, o fator a ser considerado para o cálculo da potência média na ponta, que 
é utilizado para o cálculo de redução de demanda no horário de ponta. O valor do fator de 
coincidência na ponta deverá ser menor ou igual a 1 e o cálculo deste fator deverá utilizar a 
equação abaixo para todos os usos finais, com exceção do uso final aquecimento solar de água, 
que deverá utilizar a metodologia proposta no item 4.3. 

𝑭𝑪𝑷 =
𝒏𝒖𝒑 × 𝒏𝒅 × 𝒏𝒎

𝟕𝟗𝟐
 

nup: Número de horas por dia de utilização do sistema a ser eficientizado no horário de ponta. 
Para a COPEL DIS, o horário de ponta a ser considerado deverá ser menor ou igual a 3 horas e está 
compreendido entre 18h00 e 21h00. 
nd: Número de dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do mês em que se utiliza o 
sistema a ser eficientizado no horário de ponta. Nesta CHAMADA PÚBLICA considera-se um mês 
padrão com 22 dias úteis mensais. 
nm: Número de meses, no período de um ano, em que se utiliza o sistema a ser eficientizado. 
Considera-se um ano padrão com 12 meses. 
792: Número de horas equivalente às horas de ponta disponíveis ao longo de um ano (3 horas de 
ponta diárias x 22 dias úteis por mês x 12 meses por ano). 

Deve-se apresentar memória de cálculo, horários de utilização da carga e demais informações 
necessárias para comprovar o FCP proposto. Os valores de “nup”, “nd” e “nm” deverão ser 
compatíveis com as informações apresentadas no diagnóstico energético. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp


Caso a equação acima não seja compatível com o regime de utilização do sistema a ser 
eficientizado, deverá ser apresentado no diagnóstico energético o cálculo detalhado do FCP, 
justificando cada parâmetro utilizado. Todos os parâmetros deverão ser compatíveis com as 
informações apresentadas no diagnóstico energético. 

Para a avaliação ex post, a determinação do fator de coincidência na ponta se dará através de 
processo de medição e verificação. 

4.2 FATOR DE UTILIZAÇÃO - FU 

O fator de utilização a ser considerado nos diagnósticos energéticos deverá ser menor ou igual a 
1, devendo ser apresentadas todas as informações necessárias para comprovar o fator de 
utilização proposto. 

4.3 FATORES PARA AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA 

Para diagnósticos energéticos que utilizarem sistemas de aquecimento solar de água, para a 
fração solar deve-se utilizar FS = 0,60. 

Para o cálculo do fator de coincidência na ponta - FCP, deverão ser apresentados os cálculos de 
forma detalhada, sempre justificando cada parâmetro utilizado. O valor do FCP deverá ser menor 
ou igual a 1, podendo ser utilizada a equação abaixo para sua determinação: 

𝑭𝑪𝑷 =
𝒏𝒃𝒑 × 𝒕𝒃

𝒏𝒄 × 𝟏𝟖𝟎
 

nbp: Número médio de banhos por dia no horário de ponta por unidade consumidora. 
tb: Tempo médio de banho, em minutos. 
nc: Número de chuveiros por unidade consumidora. 
180: Minutos equivalente a 3 horas de ponta. 
Em caso de dificuldades na obtenção do fator de coincidência na ponta para aquecimento solar 
de água, utilizar FCP = 0,10. 

4.4 TAXA DE DESCONTO 

A taxa de desconto a considerar será a mesma especificada no Plano Nacional de Energia - PNE, 
vigente na data de submissão do projeto. Para a presente CHAMADA PÚBLICA deve-se considerar 
a taxa de desconto de 8% ao ano. 

4.5 MÃO DE OBRA PRÓPRIA 

Este item refere-se às despesas com mão de obra da COPEL DIS. Todas os diagnósticos 
energéticos deverão apresentar as despesas referentes à mão de obra própria da COPEL DIS, 
obtida através da seguinte fórmula: 

𝑴𝑶𝑷 = 𝟖𝟎 𝑯𝒉 × 𝑹$ 𝟏𝟏𝟗, 𝟖𝟎 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟓 × (𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔) 

80 Hh: Número estimado de homens-horas da COPEL DIS, utilizado por projeto por ano. 
R$ 119,80: Custo unitário a ser considerado por homem-hora. 



0,035 x materiais e equipamentos: Correspondem a 3,5% do valor total orçado no item materiais 
e equipamentos utilizados no diagnóstico energético (recursos do PEE). 
Os recursos destinados para mão de obra própria deverão ser rateados igualmente por uso final 
contemplado no diagnóstico energético. 

4.6 TRANSPORTE E VIAGENS 

Este item refere-se às despesas da COPEL DIS com reuniões de acompanhamento e inspeção dos 
serviços a serem realizados durante a execução do projeto. Todos os diagnósticos energéticos 
deverão prever despesas de transporte e viagens no valor de R$ 1.000,00. Os recursos destinados 
para transporte deverão ser rateados igualmente por uso final contemplado no diagnóstico 
energético. 

4.7 ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 

No âmbito desta CHAMADA PÚBLICA não serão computados gastos com a rubrica administração 
própria. 

4.8 MARKETING 

As ações de marketing consistem na divulgação das ações executadas nos diagnósticos 
energéticos, buscando disseminar o conhecimento e as práticas voltadas à eficiência energética, 
promovendo a mudança de comportamento do consumidor. 

Toda e qualquer ação de marketing e divulgação dentro da CHAMADA PÚBLICA deverá seguir as 
regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE, 
observando especialmente o uso das logomarcas do Programa de Eficiência Energética - PEE e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disponíveis em www.aneel.gov.br, e da logomarca 
da Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Toda e qualquer divulgação deve ser previamente 
aprovada pela COPEL DIS, devendo obrigatoriamente fazer menção ao Programa de Eficiência 
Energética - PEE, executado pela COPEL DIS e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL. 

Ressalta-se que, no âmbito desta CHAMADA PÚBLICA, a execução de ações de marketing e 
divulgação não são obrigatórias, ficando a critério do proponente a sua previsão no diagnóstico 
energético. Caso sejam previstas, os recursos destinados para ações de marketing e divulgação 
deverão ser rateadas igualmente por uso final contemplado no diagnóstico energético. 

A COPEL poderá fazer marketing / apresentar artigos em eventos técnicos, etc desse projeto, sem 
necessidade de anuência do cliente. 

4.9 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

As ações de treinamento e capacitação visam estimular e consolidar as práticas de eficiência 
energética nas instalações onde houveram projetos do Programa de Eficiência Energética - PEE, 
bem como difundir os seus conceitos, contribuindo com a perenidade das ações de eficiência 
energética realizadas. 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27


A execução de ações de treinamento e capacitação caracteriza-se como uma atividade 
obrigatória, devendo estar prevista em toda e qualquer diagnóstico energético submetido a esta 
CHAMADA PÚBLICA. Entretanto, a definição da forma de realização destas ações (através de 
workshop, mini curso, etc), bem como a quantidade e duração destas ações, ficam 
exclusivamente a cargo do proponente. Os recursos destinados para ações de treinamento e 
capacitação deverão ser rateadas igualmente por uso final contemplado no diagnóstico 
energético. 

Toda e qualquer ação de treinamento e capacitação dentro da CHAMADA PÚBLICA deverá seguir 
as regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE, 
observando especialmente o disposto no Módulo 4 - Tipologias de Projeto, Seção 4.3 - Outras 
Ações Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e Capacitação. Os diagnósticos energéticos 
devem prever, no mínimo, os seguintes itens: 

a.1 Conteúdo programático. 

a.2 Instrutor (deve-se apresentar um breve currículo do instrutor ou, na hipótese da não 
definição deste, deve-se apresentar currículo mínimo a ser atendido pelo instrutor). 

a.3 Público alvo (deve-se estimar o percentual de participantes em relação ao total de usuários 
da instalação a ser eficientizada, preferencialmente abrangendo um mínimo de 10% do total 
de usuários da unidade consumidora beneficiada pelo diagnóstico energético). 

a.4 Carga horária. 

a.5 Cronograma. 

a.6 Local previsto de realização. 

a.7 Aplicação de pesquisa de satisfação ao final do treinamento. 

Sobre o conteúdo programático, a COPEL DIS estabelece os seguintes requisitos mínimos: 

b.1 Objetivos do Programa de Eficiência Energética, executado pela COPEL DIS e regulado pela 
ANEEL (observar uso das logomarcas). 

b.2 Objetivos do projeto de eficiência energética a ser executado. 

b.3 Dicas de economia no ambiente de trabalho. 

b.4 Dicas de economia na residência. 

As ações de treinamento e capacitação visam a correta operação e manutenção dos 
equipamentos e a disseminação de conceitos de eficiência energética, ficando assim vedadas as 
seguintes ações: 

c.1 Execução somente de treinamentos específicos sobre operação e manutenção de 
equipamentos adquiridos. Neste caso deve-se prever também a disseminação dos conceitos 
de eficiência energética. 

c.2 Treinamentos envolvendo softwares proprietários, sistemas de gestão específicos ou outros 
sistemas desenvolvidos pelo proponente do curso ou qualquer outra entidade envolvida na 
realização do treinamento. 

c.3 Participação em eventos externos, tais como seminários, workshops, etc. 

OBS: A proposta de treinamento apresentada no diagnóstico energético deverá ser realizada na 
íntegra ao proposto, sendo que o descumprimento dos itens apresentados poderá acarretar na 
retenção e/ou dedução dos valores conforme apurado durante a fiscalização pela COPEL DIS 
realizada na execução do treinamento. 



4.10 DESCARTE DE MATERIAIS 

Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituídos nos diagnósticos energéticos 
deverão, obrigatoriamente, serem descartados de acordo com as regras estabelecidas pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010), pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (Resolução n° 267, de 14 de setembro de 2000, e 
Resolução n° 340, de 25 de setembro de 2003) e demais normas aplicáveis à matéria. 

No caso da substituição de equipamentos de condicionamento ambiental e/ou refrigeração, as 
empresas contratadas para realização do descarte deverão, obrigatoriamente, obedecer o 
disposto na ABNT NBR 15833 - Manufatura reversa - Aparelhos de refrigeração e Instrução 
Normativa n° 14, de 20 de dezembro de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

A quantidade, assim como o detalhamento dos equipamentos a serem descartados, devem ser 
compatíveis com os apresentados nos orçamentos. Nas situações em que o descarte for baseado 
na quantidade de sucata descartada (quilogramas de sucata), no diagnóstico energético deve 
constar a informação da quantidade de equipamentos a serem descartados. 

4.11 MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

A medição e verificação - M&V de resultados é uma etapa muito importante para a execução dos 
projetos de eficiência energética. Todo o processo deverá ser elaborado em conformidade ao 
estabelecido no Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE, conforme item 7 
deste regulamento, e ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - 
PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br). Todas as ações de medição e verificação 
devem perseguir um nível de precisão de ±10% com 95% de confiabilidade. Para tanto deve-se 
estimar a amostragem necessária para se atingir tais parâmetros, sendo que um dos pontos mais 
importantes é o coeficiente de variação. 

Ressalta-se que a amostragem obtida é um valor de referência para a quantidade de medições a 
serem realizadas e poderão ser necessárias mais ou menos medições, buscando sempre atingir os 
níveis de precisão e confiabilidade procurados, caso a quantidade de equipamentos medidos não 
seja suficiente para atingir os critérios anteriormente mencionados, medições adicionais deverão 
ser realizados e os custos decorrentes serão de responsabilidade do consumidor proponente. 
Quanto ao processo de M&V, o mesmo está representado no fluxograma a seguir: 



 

4.11.1 Estratégia de medição e verificação 

A estratégia de M&V deverá ser elaborada no diagnóstico energético, uma vez que dispõe-se do 
conhecimento obtido sobre a estrutura (materiais e equipamentos) e o funcionamento da 
instalação, onde se conhece o uso da energia e sua relação com a rotina da instalação. Neste 
ponto devem ser definidas as bases para as atividades de M&V: 

a. Variáveis independentes: Verificar quais variáveis (clima, produção, ocupação, etc.) 
explicam a variação da energia e como poderão ser medidas (local, equipamentos, períodos 
de medição - linha de base e de determinação da economia). 

b. Duração das medições: Para cada uso final devem ser observados: 

b.1 Uso final iluminação: As medições deverão ter duração de 1 segundo antes da ação de 
eficiência energética e 1 segundo após a ação de eficiência energética. As grandezas a 
serem medidas devem ser, no mínimo, tensão (V), corrente (A), fator de potência, 
potência ativa (kW). O tempo deverá ser estimado e a comprovação se dará através 
de medição para cada perfil horário de utilização. 

b.2 Usos finais condicionamento ambiental, sistemas de refrigeração e aquecimento solar 
de água: Serão realizadas medições em um período continuo e não inferior a 7 dias, 
de, no mínimo, as grandezas tensão (V), corrente (A), fator de potência, potência ativa 
(kW) e consumo ativo (kWh), antes e após a substituição dos equipamentos. 

b.3 Fontes incentivadas: As medições para apuração da energia e demanda geradas pela 
fonte incentivada deverão ser efetuadas por 365 dias, conforme item 4.12 da 
CHAMADA PÚBLICA. 

b.4 Demais usos finais: As medições deverão ser realizadas por 7 dias antes da ação de 
eficiência energética e 7 dias após a ação de eficiência energética ou 1 ciclo de 
produção antes da ação de eficiência energética e 1 ciclo de produção após a ação de 
eficiência energética (optar pelo maior deles). As grandezas a serem medidas devem 
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ser, no mínimo, tensão (V), corrente (A), fator de potência, potencia ativa (kW) e 
consumo ativo (kWh). 

b.5 Observação: No caso de equipamentos que apresentam características particulares de 
funcionamento, os diagnósticos energéticos apresentados deverão conter descrição 
da rotina de funcionamento dos aparelhos, bem como do processo produtivo no qual 
o equipamento está inserido, de modo a ser identificado o ciclo completo de operação 
do equipamento. Sendo que, no caso de ciclos de produção padrão, onde as 
características de funcionamento, como o tempo de uso, frequência, carregamento 
sejam idênticos durante os dias da semana, a medição poderá ser realizada durante 2 
dias antes da ação de eficiência energética e 2 dias após a ação de eficiência 
energética. 

c. Fronteira de medição: Determina o limite, dentro da instalação, onde serão observados os 
efeitos da ação de eficiência energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos 
interativos com o resto da instalação. As medições devem ser realizadas nos equipamentos 
que serão substituídos e de forma isolada preferencialmente (por ex.: medir diretamente 
uma luminária ao invés de um circuito inteiro). Caso não seja possível medir o equipamento 
objeto da ação de eficiência energética isoladamente, esta necessidade deverá ser 
devidamente justificada, a qual deverá ser aceita pela COPEL DIS por ocasião da definição 
da estratégia de M&V ou da execução das medições. 

d. Opção do PIMVP: Utilizar somente as opções A ou B do PIMVP. 

e. Modelo do consumo da linha de base: Em geral, uma análise de regressão entre a energia 
medida e as variáveis independentes. Deve-se procurar um modelo que represente, de 
forma aproximada, o consumo energético do equipamento em suas diversas condições de 
operação. Este modelo é geralmente uma regressão linear, no qual existe uma variável 
dependente e uma outra variável independente. 

f. Amostragem: Técnicas de amostragem poderão ser utilizadas para projetos com trocas de 
muitos equipamentos, por isso cuidados devem ser tomados com a incerteza introduzida, 
pois o processo e amostragem cria erros, uma vez que nem todas as unidades em estudo 
são medidas. Em outras palavras, a amostragem deve estar claramente definida, sendo 
necessário determinar o número de medições que serão realizados e como os grupos para 
medição foram determinados, sendo que para tanto não serão aceitas estratégias de M&V 
que somente mencionem o atendimento aos níveis de precisão e confiabilidade exigidos, 
estas estratégias de M&V devem deixar explícito o tamanho da amostra prevista. Os 
passos abaixo deverão ser adotados na determinação do tamanho das amostras: 

f.1 Selecionar uma população homogênea: Dividir a população em sub-conjuntos 
homogêneos, por exemplo, agrupando as lâmpadas de mesma potência ou os ares-
condicionados de mesma capacidade. 

f.2 Determinar os níveis desejados de precisão e de confiança: Deve-se adotar ±10% de 
precisão com intervalo de 95% de confiança. 

f.3 Calcular o tamanho da amostra inicial: Deverão ser usados coeficientes de variação 
típicos. O tamanho da amostra inicial deverá ser calculado conforme: 

𝒏𝟎 =
𝒛𝟐 × 𝒄𝒗𝟐

𝒆𝟐
 

n0: Tamanho inicial da amostra. 
z: Valor padrão da distribuição normal (para confiabilidade de 95%, z = 1,96). 



cv: Coeficiente de variação das medidas (razão entre o desvio padrão e a média de 
uma determinada amostra, ou seja, desvio padrão dividido pela média). O cálculo do 
coeficiente de variação deve estar demonstrado e, na impossibilidade de obtenção 
deste coeficiente, deve-se utilizar cv = 0,5. 
e: Precisão desejada (para precisão de ±10%, e = 0,1). 

f.4 Ajustar a estimativa inicial do tamanho da amostra para pequenas populações: Adotar 
a seguinte fórmula, nos casos em que n < n0. 

𝒏 =
𝒏𝟎 × 𝑵

𝒏𝟎 + 𝑵
 

n: Tamanho reduzido da amostra (ajustado para pequenas populações). 
n0: Tamanho inicial da amostra. 
N: Tamanho da população. 

f.5 Observação: O processo de amostragem cria erros, uma vez que nem todas as 
unidades em estudo são medidas, portanto deve-se tomar cuidado para obter os 
níveis de precisão (±10%) e de confiança (95%) almejados. Deve-se prever a situação 
em que serão necessárias menos medições do que o inicialmente previsto, quando os 
níveis procurados forem obtidos antes do previsto, bem como deve-se prever a 
situação em que serão necessárias mais medições, caso estes níveis não sejam obtidos 
com a quantidade de medições inicialmente prevista. 

g. Cálculo das economias: definir como será calculada a economia de energia e a redução de 
demanda na ponta (consumo evitado ou economia normalizada). 

OBS: Os diagnósticos energéticos que não apresentarem as informações contidas no item 4.11.1 
estarão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 

No caso do diagnóstico energético ser selecionado e, durante sua avaliação tiverem sido 
encontrados pontos de melhoria na estratégia de M&V, a COPEL DIS poderá solicitar alterações, 
de modo a atender as exigência impostas pela ANEEL. Assim, as ressalvas apontadas deverão ser 
corrigidas e o diagnóstico energético reapresentado. 

4.11.2 Medições do período de linha de base 

As medições do período de referência deverão preceder a fase de implementação das ações de 
eficiência energética e somente poderão ser realizadas após a formalização e assinatura do 
instrumento contratual. Nesta etapa serão coletados os dados das variáveis independentes (as 
que explicam a variação do consumo) e dependentes (demanda e energia consumida). 

O período de realização das medições deve englobar, pelo menos, um ciclo completo de 
funcionamento do sistema a ser mensurado. Se for o caso, poderão ser levantados também os 
fatores estáticos e dados necessários à estimativa de efeitos interativos. 

Para eliminar os possíveis erros causados pela variação de carga do equipamento, recomenda-se 
que as comparações entre as condições de referência (antes da execução das ações de eficiência 
energética) e do período de determinação da economia (após a execução das ações de eficiência 
energética) sejam realizadas com carga semelhante. Sendo assim, será necessário que o período 
de referência possua o clico completo de operação do equipamento. 

Para todos os processos de medição e verificação deverão ser observadas as orientações contidas 
no “Guia de medição e verificação”, bem como seus apêndices, observando os usos finais 
envolvidos, conforme item 7. 



4.11.3 Plano de medição e verificação 

Após as medições do período de linha de base e o estabelecimento completo do modelo do 
consumo e demanda da linha de base, deve-se elaborar o plano de M&V, contendo todos os 
procedimentos e considerações para o cálculo das economias, conforme o capítulo 5 do PIMVP e 
demais disposições da ANEEL sobre o assunto, conforme item 7  desta CHAMADA PÚBLICA. 

Em resumo, o plano de M&V deve ser estabelecido após a realização das medições dos 
equipamentos existentes nas instalações beneficiadas pelo diagnóstico energético, seguindo os 
procedimentos estabelecidos na estratégia consolidada de M&V, devendo incluir a discussão dos 
seguintes tópicos, os quais estão descritos com maior profundidade no PIMVP: 

a. Objetivo das ações de eficiência energética. 

b. Opção do PIMVP selecionada e fronteira de medição. 

c. Linha de base, período, energia e condições. 

d. Período de determinação da economia. 

e. Bases para o ajuste. 

f. Procedimento de análise. 

g. Preço da energia. 

h. Especificações dos medidores. 

i. Responsabilidades de monitoramento. 

j. Precisão esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso deverá ser perseguida uma 
meta 95/10, ou seja, ±10% de precisão com 95% de confiabilidade). 

k. Orçamento. 

l. Formato de relatório. 

m. Garantia de qualidade. 

Também deverão ser incluídos os tópicos específicos adicionais previstos no capítulo 5 do PIMVP, 
referentes à utilização da opção A e da opção D. 

Sobre o plano de medição, deverá ser utilizado o modelo disponibilizado pela ANEEL, conforme 
item 7  da CHAMADA PÚBLICA. 

4.11.4 Medições do período de determinação da economia 

Assim como no período de linha base, devem ser efetuadas medições das variáveis 
independentes e dependentes. O período de determinação da economia deve englobar pelo 
menos um ciclo de funcionamento normal dos sistemas a serem mensurados, para caracterizar a 
eficácia da economia em todos os modos normais de funcionamento. 

Para todos os processos de medição e verificação deverão ser observadas as orientações contidas 
no “Guia de medição e verificação”, bem como seus apêndices, observando os usos finais 
envolvidos, conforme item 7. 



4.11.5 Relatório de medição e verificação 

Uma vez terminada a implantação das ações de eficiência energética, durante o período de 
determinação da economia devem ser procedidas as medições de consumo e demanda e das 
variáveis independentes, observando o estabelecido na estratégia de M&V e no plano de M&V, 
de acordo com o capítulo 6 do PIMVP e demais documentos pertinentes, conforme item 7  deste 
regulamento. 

Em resumo, o relatório de M&V deve ser estabelecido após a realização das medições dos 
equipamentos propostos na instalação beneficiada pelo diagnóstico energético, seguindo os 
procedimentos estabelecidos na estratégia de M&V consolidada e no plano de M&V, devendo 
conter uma analise completa dos dados observando as seguintes questões, as quais estão 
descritas com maior profundidade no PIMVP: 

a. Observação dos dados durante o período de determinação da economia. 

b. Descrição e justificação de quaisquer correções feitas aos dados observados. 

c. Para a opção A deverão ser apresentados os valores estimados acordados. 

d. Informação de preços utilizados de demanda e energia elétrica. 

e. Todos os pormenores de qualquer ajuste não periódico da linha de base efetuado. 

f. A economia calculada em unidades de energia e monetárias (conforme definição da ANEEL, 
as economias deverão ser valoradas sob os pontos de vista do sistema elétrico e do 
consumidor). 

g. Justificativas, caso sejam observados desvios em relação à avaliação ex ante, os mesmos 
deverão ser considerados e devidamente justificados. 

Sobre o plano de medição, deverá ser utilizado o modelo disponibilizado pela ANEEL, conforme 
item 7  da CHAMADA PÚBLICA. 

4.12 FONTES INCENTIVADAS 

Considera-se como geração a partir de fontes incentivadas a central geradora de energia elétrica 
conforme tabela abaixo, que utilize fontes com base em energia solar, hidráulica, eólica, biomassa 
ou cogeração qualificada. 

MICROGERAÇÃO MINIGERAÇÃO 

Menor ou igual a 75 kW  
(não aplicável nessa Chamada Pública) 

Superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW 
para fontes hídricas ou menor ou igual a 
5 MW para cogeração qualificada ou para as 
demais fontes renováveis de energia elétrica 

O diagnóstico energético deverá obedecer integralmente ao disposto no Módulo 6 - Projetos com 
Fontes Incentivadas, conforme item 7  desta CHAMADA PÚBLICA, bem como as disposições a 
seguir: 

a. Atendimento às definições vigentes nos Procedimentos de Distribuição - PRODIST, nas 
Resoluções Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Normas Técnicas 
da ABNT e à Norma Técnica Copel - NTC 905200 (Acesso de Micro e Minigeração Distribuída 
ao Sistema da Copel), disponível em www.copel.com. 

http://www.copel.com/hpcopel/normas/pesquisa.jsp


b. Os equipamentos propostos devem atender aos requisitos do item 3, subitem c, quando 
aplicável. 

c. Os diagnósticos energéticos que contemplem a geração de energia a partir de sistemas 
fotovoltaicos, deverão ser observados os itens a seguir para especificação do inversor de 
frequência: 

c.1 Para inversores com potência até 10 kW (fotovoltaicos) somente poderão ser 
utilizados os equipamentos certificados pelo INMETRO e com registro válido, 
disponível em www.inmetro.gov.br 

c.2 Para inversores com mais de 10 kW (fotovoltaicos) ou para outras fontes incentivadas, 
deverão ser utilizados os modelos indicados na lista de inversores no site da Copel, 
disponível em www.copel.com. Caso o modelo desejado não esteja na lista, antes da 
solicitação de acesso deverá ser solicitada a liberação do inversor conforme 
procedimento informado no site da Copel. Não será concedido prazo adicional para a 
inclusão de inversores na lista de equipamentos liberados pela Copel. 

c.3 Os inversores deverão permitir controle de fator de potência em tempo real, 
viabilizando o controle remoto do despacho da energia gerada, disponibilizando  
controle programável do diagrama fasorial de fator de potência, conforme itens 4.7.2 
e 4.7.3 da ABNT NBR 16149:2013. 

d. Serão passíveis de inclusão no diagnóstico energético somente os custos com as fontes 
incentivadas propriamente ditas (painéis fotovoltaicos, inversores, aerogeradores, 
controladores de carga, suportes para as placas, etc.), sendo vedada a inclusão de custos 
com a construção de estruturas físicas, tais como estacionamentos externos, telhados, 
estruturas em alvenaria, etc., e eventuais custos com licenciamento ambiental. Fica vedado, 
inclusive, a inserção destes custos como contrapartida. 

e. Caso o projeto venha a ser classificado na CHAMADA PÚBLICA, a documentação referente à 
solicitação de acesso de micro e minigeração distribuída deverá ser encaminhada, conforme 
definido na NTC 905200 supracitada, para parecer da COPEL DIS. 

e.1 O proponente deverá protocolar a solicitação de acesso, conforme item 11 da 
CHAMADA PÚBLICA. 

e.2 A solicitação de acesso deverá obedecer o modelo estipulado na NTC 905200, 
disponível no site www.copel.com 

e.3 No caso de existir algum impedimento, resultando na não emissão do parecer de 
acesso da COPEL DIS, ficará o diagnóstico energético automaticamente 
desclassificado, independente de existirem ou não outras ações de eficiência 
energética conjuntas. Neste caso, não se aplica a penalidade prevista no item 14.3, 
podendo o proponente reapresentar o diagnóstico energético em uma próxima 
CHAMADA PÚBLICA. 

e.4 O projeto executivo do sistema de geração é inerente às atividades necessárias para a 
entrega do diagnóstico energético na CHAMADA PÚBLICA e poderá compor o custo 
do diagnóstico energético. 

f. Serão aceitas somente diagnósticos energéticos que contemplarem a inclusão de geração 
de energia em instalações que estiverem sendo eficientizadas nesta CHAMADA PÚBLICA 

g. Deverão ser apresentadas as perdas e/ou a eficiência dos sistemas que forem consideradas 
no cálculo do RCB. No caso de sistemas de micro ou minigeração de energia solar, deve-se 

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.copel.com/hpcopel/normas/pesquisa.jsp
http://www.copel.com/


considerar no cálculo, no mínimo, a eficiência ou rendimento do inversor (CEC ou Europeu), 
e as perdas de potência do módulo fotovoltaico em função da temperatura3, considerando 
como referência a temperatura em condições normais de operação conforme a tabela do 
INMETRO, disponível em www.inmetro.gov.br. 

h. Deverá ser considerado no cálculo da relação custo-benefício todos os custos, de forma 
anualizada, utilizando a mesma sistemática de cálculo de custos empregados nas ações de 
eficiência energética, conforme disposto no item 7, Módulo 7 - Cálculo da viabilidade. 

i. Recomenda-se descrever, de forma simplificada, características do projeto, como local de 
instalação (ex: telhados, estacionamentos, piso, postes, etc), tensão do barramento de 
conexão, orientação e inclinação dos painéis (no caso de módulos fotovoltaicos). 

j. Prever ações de medição e verificação que registrem a energia gerada e demanda provida 
no horário de ponta durante o período de um ano, conforme estabelecido no item 7, 
Módulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas, Seção 6.3 - Medição e Verificação dos 
Resultados. Serão aceitos dados extraídos através do inversor ou de medidor específico. No 
caso de aquisição de equipamento específico para realização das ações de medição e 
verificação, a COPEL DIS estabelece os seguintes requisitos mínimos: 

h.1 Capacidade de monitorar as grandezas necessárias para comprovação dos benefícios 
proporcionados pela fonte incentivada. 

h.2 Possuir memória de massa compatível e capacidade de extração dos dados. 

h.3 Ser dedicado exclusivamente à medição e verificação dos benefícios da fonte 
incentivada, não podendo ser utilizado, mesmo que concluído o projeto de eficiência 
energética, para outros fins além da medição da fonte incentivada. 

h.4 Possuir certificado de calibração. 

4.13 CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA 

Este item refere-se ao custo da energia evitada (CEE) e o custo evitado de demanda (CED), que 
deverão ser utilizados nos diagnósticos energéticos a serem apresentados na presente CHAMADA 
PÚBLICA. O CEE e o CED variam de acordo com o nível de tensão de fornecimento de energia, 
sendo que seu valor não depende da modalidade tarifária (convencional, azul, verde ou branca). 

Para cálculo da relação custo-benefício (RCB) dos diagnósticos energéticos, deverão ser utilizados 
os valores de CEE e CED da tabela a seguir: 

NÍVEL DE TENSÃO DE FORNECIMENTO CEE (R$/MWh) CED (R$/kW·ano) 

A1 230 kV ou mais 286,31 32,45 

A2 88 kV a 138 kV 290,36 132,87 

A3 69 kV 290,78 135,40 

A3a 30 kV a 44 kV 296,16 386,31 

A4 2,3 kV a 25 kV 296,16 386,31 

AS Subterrâneo 310,62 742,75 

B1 Residencial 238,45 652,09 

_____________ 
3
 A potência máxima, no ensaio padronizado, é obtida com o módulo a 25°C. As perdas devem ser calculadas para a 

temperatura de operação do módulo em condições normais que exceder os 25°C. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp


NÍVEL DE TENSÃO DE FORNECIMENTO CEE (R$/MWh) CED (R$/kW·ano) 

B2 Rural 166,91 456,47 

B3 Demais classes 238,45 693,31 

B4 Iluminação pública 238,45 693,31 
Fonte: Resolução Homologatória ANEEL n° 2.096, de 21 de junho de 2016, para FC = 70% e k = 0,15 

Para a valoração dos benefícios de fontes incentivadas, os custos unitários de energia e demanda 
a serem utilizados são aqueles correspondentes ao ponto de vista do consumidor, ou seja, o valor 
a ser utilizado é o efetivamente pago na tarifa de energia pelo consumidor, de acordo com sua 
modalidade tarifária (convencional, verde, azul ou branca), incluindo encargos e impostos, 
devendo ser utilizado os valores correspondentes à bandeira tarifária verde, independente de 
qual bandeira tarifária estar efetivamente acionada. 

 

  



ANEXO C REQUISITOS DOS PROJETOS DE P&D 

1 DEFINIÇÕES PARA OS PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A COPEL DIS define os seguintes parâmetros que deverão ser utilizados na elaboração dos 
propostas de projeto de P&D: 

a. Para Propostas de Projeto que contemplem a continuação de desenvolvimento de um 
produto de um projeto P&D anterior, a entidade proponente deverá comprovar a 
titularidade da Propriedade Intelectual de forma que sejam garantidos os direitos devidos e 
que não haja a infração nos direitos de terceiros. 

b. Todos os técnicos envolvidos no desenvolvimento do produto, tanto das entidades 
executoras quanto da COPEL DIS, terão seus nomes reconhecidos como inventores num 
eventual pedido de patente. 

c. Todos os membros da equipe do projeto devem ter seu nome completo devidamente 
preenchido no Projeto Detalhado e os que tiverem formação nível superior, devem ter os 
seus currículos cadastrados na base de currículos da Plataforma Lattes. Para profissionais de 
nível médio é facultativo o preenchimento do nome completo, podendo utilizar o pré-
cadastro de “Profissional de Nível Médio”. 

d. A Proposta de Projeto que implicar na elaboração de sistema ou software deverá, 
obrigatoriamente, atender aos requisitos de desenvolvimento especificados no documento 
“Arquitetura de Software de Desenvolvimento da STI”, disponibilizado no site 
www.copel.com, juntamente com a documentação da presente Chamada Pública. 

OBS: Não são considerados projetos de P&D, aqueles que, em seu escopo, objetivos e/ou 
resultados, estejam resumidos ao que está disposto no item 2.1.2.1 do Módulo 2 do PROP&D 

1.1 SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

A COPEL DIS e todos os proponentes de projetos se comprometem a tratar e manter sob absoluto 
sigilo e confidencialidade, durante e após a vigência desta Chamada Pública, todas as informações 
obtidas nesse processo seletivo. 

A divulgação dos resultados e conhecimentos adquiridos no âmbito desta Chamada dependerá de 
autorização por escrito das partes. 

As informações específicas de cada participante, disponibilizadas para conhecimento, julgamento 
e desenvolvimento dos projetos aprovados só poderão ser divulgadas com o consentimento 
formal do mesmo. 

 

1.2 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todos os Projetos aprovados por ocasião desta Chamada Pública deverão observar o disposto na 
Minuta de Contrato, Cláusula XVII – PROPRIEDADE INTELECTUAL, disponível no Anexo III do 
presente documento. 

http://www.copel.com/


2 DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE P&D 

2.1 DESPESAS DAS AÇÕES DE P&D 

Respeitando a legislação em vigor na época da aprovação do projeto, os seguintes itens 
poderão ser considerados despesas relativas às ações de P&D: 

a. Recursos humanos: pessoal da equipe necessário para alcançar os objetivos e resultados 
esperados do projeto; o custo unitário (Homem-hora - H/h) de cada membro da equipe 
não deverá incluir taxas, entretanto poderá incluir as parcelas referentes aos impostos e 
encargos. As horas alocadas para cada membro da equipe estão limitadas ao tempo 
comprovadamente dedicado ao projeto; 

b. Serviços de terceiros: serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas contratadas para 
realizar parte dos objetivos de um projeto, tais como a construção e testes de protótipos 
e plantas piloto, a fabricação de cabeças-de-série e de lote pioneiro e estudos de 
mercado; os serviços de terceiros deverão ser detalhados quanto à sua especificação e 
necessidade; 

c. Materiais de consumo: materiais de consumo para a execução do projeto, tais como 
material gráfico e de processamento de dados, material para fotografia, para instalação 
elétrica e de telecomunicações, químico e outros bens perecíveis; os materiais de 
consumo deverão ser detalhados quanto à sua especificação e necessidade; 

d. Materiais permanentes e equipamentos: materiais permanentes e equipamentos para a 
execução do projeto, tais como computador, software, impressora, scanner, material 
bibliográfico, ferramentas e utensílios de laboratório e oficinas, dispositivos e/ou 
equipamentos eletroeletrônicos e de informática; os materiais permanentes e 
equipamentos são de uso exclusivo, durante a execução dos projetos de P&D; os 
materiais permanentes e equipamentos deverão ser detalhados quanto à sua 
especificação e utilização; 

e. Viagens e diárias: viagens e diárias vinculadas às atividades do projeto, tais como 
passagens, taxas de embarque, locação ou uso de veículos e diárias (hospedagem e 
refeições); as viagens e diárias deverão ser detalhadas quanto à sua especificação e 
necessidade; 

f. Outros: serviços de registro de patentes, comunicação, impressão, encadernação, fretes, 
locação de equipamentos; taxas de inscrição para participação de membros da equipe 
técnica do projeto em eventos (congressos, simpósios, conferências, etc.) e custeio de 
cursos de pós-graduação, relacionados ao tema do projeto; taxas para administração do 
projeto e mobilização da infraestrutura existente. Ainda, nesta rubrica, deverão ser 
previstos gastos para: 

f.1 Apresentação relativa à divulgação dos resultados alcançados no projeto, em local 
a ser definido pela COPEL DIS, já prevendo a produção de flyers, folders, banners e 
outros materiais de divulgação, bem como a elaboração dos relatórios exigidos; 

f.2 Elaboração, ao final do projeto, de um vídeo (de caráter técnico e não de 
divulgação comercial) de até 10 minutos, apresentando: a identificação do projeto 
(título, número ANEEL, equipe), motivos da pesquisa, metodologia e resultados 
alcançados. 

g. Observação: A proposta deverá prever gastos para atividades relacionadas ao projeto, 
que necessitem da participação dos profissionais da COPEL DIS, que integrarão a equipe 



do projeto, como exemplos: viagem, participação em eventos, entre outros. Tais gastos 
deverão ser alocados nas rubricas: “viagens e diárias” e “outros”. 

No caso de dispêndio pela entidade executora de serviços de terceiros, materiais de consumo, 
materiais permanentes e equipamentos, viagens e diárias, e outros que estiverem fora da 
rubrica recursos humanos, esta deverá informar o tipo de documento comprobatório, seu 
número, o beneficiário (CNPJ/CPF), o valor, e remeter todos os comprovantes fiscais à empresa 
contratante. Se a Entidade Executora, por razões legais, também necessitar da posse dos 
comprovantes de despesa originais, então, deve-se providenciar cópias autenticadas destes 
documentos. 

Uma vez selecionada a proposta para contratação, não será permitida à proponente a 
subcontratação total do objeto da pesquisa, bem como a subcontratação parcial que delegue a 
terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. 

2.2 VALORES DE REFERÊNCIA 

Todos os preços inseridos na proposta deverão ser compatíveis com o praticado no mercado, 
podendo ser requeridas comprovações quando da efetiva contratação das propostas 
selecionadas. 

Inobstante à análise de custo que será efetivada nas propostas, os custos horários totais por 
categoria, incluídos todos os encargos estarão limitados os valores de referência indicados a 
seguir. Além disso, a carga horária de cada profissional envolvido no projeto deverá observar os 
limites indicados na tabela a seguir: 

CATEGORIA 
CUSTO HORÁRIO 

(R$/H) 
LIMITES MENSAIS 

(H) 
Coordenador 170,00 100 
Doutor 170,00 50 
Mestre 140,00 60 
Especialista 120,00 70 
Superior Sênior 100,00 70 
Superior Pleno 85,00 100 
Superior Junior 75,00 150 
Auxiliar Técnico 35,00 175 
Auxiliar Técnico, Administrativo 30,00 175 
Auxiliar Técnico Bolsista 20,00 175 

As viagens e diárias deverão ser detalhadas quanto a sua especificação e necessidade. Estes 
custos não deverão exceder os valores que constam da tabela a seguir: 

RECURSO LIMITES 

Diárias de viagens (Paraná) R$ 200,00 

Diárias de viagens (outros estados) R$ 300,00 

Diária internacional US$ 250,00 

Os valores incluem todas as despesas tais como: pernoite, alimentação, deslocamento 
urbano entre outras. 

Custos com workshop, elaboração de vídeo e registro e acompanhamento de patentes não 
deverão exceder os valores que constam da tabela a seguir: 



RECURSO LIMITES 

Workshop para divulgação dos resultados R$ 5.000,00 

Elaboração de vídeo R$ 5.000,00 

Registro e acompanhamento de patentes industriais R$ 6.000,00 

Os valores acima expostos devem ser considerados como referência. Quaisquer valores 
utilizados superiores ao aqui estabelecido deverão ser justificados e impactarão diretamente 
na análise da razoabilidade dos custos da proposta de projeto apresentada. 

2.3 VALORES LIMITE PARA AS PROPOSTAS DE PROJETO 

a. Os custos relativos à taxa de administração dos centros de pesquisa ou das 
fundações ligadas às instituições de ensino superior, bem como os custos relativos à 
mobilização de infraestrutura existente das executoras, estão limitados a 5% do 
valor contratado. 

OBS: Ao final do projeto, ressalta-se que todos os valores deverão estar discriminados nos 
Relatórios de Execução Financeira do Projeto (REFP) para fins de reconhecimento destas 
despesas de projeto quando da avaliação final pela ANEEL. 

 

3 ROTEIRO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS E DETALHAMENTO DE 
PROJETOS DE P&D 

As propostas de P&D 

O projeto de P&D deve ser elaborado de acordo com duas visões: 

1. Visão descritiva 

2. Visão analítica 

A visão descritiva corresponde ao formato padrão de projeto, contendo as informações básicas do 
projeto, incluindo as instituições envolvidas e suas equipes, motivação, justificativas, objetivos, 
benefícios esperados, metodologia e estado da arte. 

A visão analítica é elaborada sob a ótica da natureza dos resultados previstos. O conteúdo das 
duas visões pode ser encarado como redundante, porém elas são escritas mediante linguagens 
distintas. 

No presente documento são apresentadas todas as informações necessárias para envio da 
proposta de projeto de P&D na presente Chamada Pública. 

TÍTULO 

Título do projeto de P&D. 

Deve ser limitado em 200 caracteres. 

COORDENADOR DO PROJETO 

Nome: Nome do coordenador de pesquisa do projeto 



Instituição: Afiliação do coordenador 

Contato: Telefone e e-mail do coordenador 

RESUMO 

Breve resumo do projeto de P&D. 

1. VISÃO DESCRITIVA DO PROJETO 

1.1. Preâmbulo 
1.1.1. Duração do projeto (em meses) 

Informar a duração prevista para o projeto em meses. Não deve exceder 48 meses. 
1.1.2. Segmento (Sigla – G/T/D/C + nome por extenso) 

Informar o segmento mais representativo do projeto. Deve ser algum dos seguintes: 
G – Geração 
T – Transmissão 
D – Distribuição 
C - Comercialização 

1.1.3. Tema (sigla do tema – duas letras + nome por extenso) 

Informar o tema mais representativo do projeto. Verificar no ”site” da ANEEL ou na segunda parte deste 
manual (apêndice) o enquadramento do projeto em alguns dos temas disponíveis. Caso não se enquadre 
em nenhum desses temas, deve ser classificado como OU – Outro, indicando-se o tema proposto. 

1.1.4. Subtema (sigla do subtema – duas letras e dois dígitos + nome por extenso) 

Informar o subtema mais representativo entre os listados para o tema do projeto. Verificar no ”site” da 
ANEEL ou na segunda parte deste manual (apêndice) o enquadramento do projeto em alguns dos 
subtemas disponíveis para o tema. Caso não se enquadre em nenhum desses subtemas, deve ser 
classificado como OU – Outro, indicando-se o subtema proposto. 

1.1.5. Outro tema 

Informar o tema secundário do projeto, caso exista. Verificar no ”site” da ANEEL ou na segunda parte 
deste manual (apêndice) o enquadramento do projeto em alguns dos temas disponíveis. Caso não se 
enquadre em nenhum desses temas, deve ser classificado como OU – Outro, indicando-se o outro tema 
proposto. 

1.1.6. Outro subtema 

Informar o subtema secundário do projeto, caso tenha sido escolhido um outro tema. Verificar no ”site” 
da ANEEL ou na segunda parte deste manual (apêndice) o enquadramento do projeto em alguns dos 
subtemas disponíveis para o tema. Caso não se enquadre em nenhum desses subtemas, deve ser 
classificado como OU – Outro, indicando-se o subtema proposto. 

1.1.7. Fase da cadeia de inovação (Sigla - PB / PA / DE / CS / LP / IM + nome por extenso) 

Informar a fase da cadeia de inovação na qual se enquadra o projeto. Verificar no manual de P&D da 
ANEEL a descrição das diversas fases da cadeia de inovação, dentre os seguintes: 
PB – Pesquisa básica dirigida 
PA – Pesquisa aplicada 
DE – Desenvolvimento experimental 
CS – Cabeça de série  
LP – Lote pioneiro 
IM – Inserção no mercado 

1.1.8. Tipo do produto: (Sigla - CM / SW / SM / MS / CD / ME + nome por extenso) 

Informar o tipo do produto a ser gerado, dentre os seguintes: 
CM – Conceito ou metodologia 
SW – Software 
SM – Sistema ou metodologia 
MS – Material ou substância  
CD – Componente ou dispositivo 
ME – Máquina ou equipamento 



A tabela abaixo mostra as possíveis relações entre a fase da cadeia de inovação e tipo do produto. 
Observar que para projetos enquadrados nas fases da cadeia de inovação cabeça de série, lote pioneiro 
e inserção no mercado o tipo do produto deverá ser o mesmo do projeto de P&D inicial. 

 CM SM SW MS CD ME 

PB X      

PA X X  X X X 

DE  X X X X X 

CS  X X X X X 

LP  X X X X X 

IM  X X X X X 

1.1.9.  Descrição do produto 

Elaborar a descrição do produto principal e demais produtos, caso existam, a serem gerados. 

1.2. Grupo de pesquisa 
1.2.1.  Instituições (Nome / CNPJ / Categoria – proponente, cooperada, executora) 

Citar as instituições do grupo de pesquisa, com o devido CNPJ. A instituição pode ser proponente, 
cooperada ou executora. Apenas uma instituição pode ser proponente, que é a empresa de energia 
elétrica responsável perante a ANEEL pela execução do projeto de P&D. No caso da Copel, a empresa 
proponente poderá ser a COPEL Distribuição S.A. ou a COPEL Geração e Transmissão S.A.. As empresas 
cooperadas, se existentes, são aquelas que participam da execução de projeto de P&D com aporte ou 
não de recursos. 
As entidades executoras podem ser centros de pesquisa e desenvolvimento, instituições de ensino 
superior, empresas de consultoria, empresas de base tecnológica, empresas incubadas ou a própria 
empresa proponente. Saliente-se que a empresa executora deve ser nacional. No caso da Copel, para 
que se possa celebrar um contrato com dispensa de licitação, a entidade executora não deve ter fins 
lucrativos. 

1.2.2.  Equipe (Nome / Função / Titulação / Afiliação / CPF / link para o CV Lattes) 

Citar todos os integrantes da equipe informando função, titulação, afiliação, CPF e link do CV Lattes. 
As funções que os integrantes poderão ter no projeto estão listadas abaixo: 

Código 1. Função 

CO 2. Coordenador 

GE 3. Gerente 

PE 4. Pesquisador 

AT 5. Auxiliar técnico 

AB 6. Auxiliar técnico bolsista 

AA 7. Auxiliar administrativo 

As titulações que os integrantes estão listadas abaixo: 

Código 8. Titulação 

DO 9. Doutor 

ME 10. Mestre 

ES 11. Especialista 

SU 12. Superior 

TE 13. Técnico 

A equipe de P&D deve conter, no mínimo, um coordenador, um gerente de projeto e um pesquisador, 
exceto no caso do projeto ser executado pela própria empresa proponente. Neste caso não deverá ser 
cadastrado o coordenador e o gerente assumirá a coordenação da equipe. 
O gerente deve ser obrigatoriamente afiliado à empresa proponente. O coordenador deve ser afiliado a 
alguma entidade executora. 
A equipe deve possuir um dimensionamento adequado à natureza do projeto, evitando-se integrantes 
em excesso. Quando o produto final do projeto for um aplicativo de software implantado na empresa, 
deve ser previsto um profissional da área de Tecnologia da Informação (TI) da empresa proponente. 
Todos os integrantes da equipe devem ter currículo da plataforma Lattes do CNPq atualizados. A 
capacitação dos integrantes da equipe é de crucial importância, especialmente a de seu coordenador. 

1.2.2.1. Experiência da equipe no tema do projeto 

Deve-se demonstrar de forma inequívoca a capacidade da equipe no desenvolvimento do projeto, 
citando os trabalhos científicos e experiência dos integrantes no tema do projeto.  



1.3. Descrição e Motivação 

Elaborar a introdução ao contexto, descrever a solução proposta e explicitar o motivo e o interesse pelos 
quais se deseja desenvolver o projeto. 

1.4. Objetivos 
Listar os objetivos (geral e específicos) do projeto. Normalmente inicia-se cada objetivo com um verbo no 
infinitivo. 

1.5. Justificativas 
Justificar o motivo pelo qual o projeto deve ser desenvolvido, explicitando as justificativas para a solução 
proposta pelo projeto e pontos que sejam impactados pela realização ou pela não realização do projeto. 

1.6. Benefícios esperados 
Descrever de forma prática e abrangente os benefícios esperados do projeto. 

1.7. Metodologia 
Descrever como o projeto será desenvolvido, contemplando suas etapas e, se pertinente e adequado, 
atividades. As etapas devem ser compatíveis com as etapas da planilha de custos. 

1.8. Estado da arte, trabalhos correlatos e bibliografia 
Explicitar o estado da arte, incluindo os trabalhos da equipe já realizados no tema ou em temas 
correlacionados, além da bibliografia. Deve constituir a base científica do projeto. Devem ser listados, 
obrigatoriamente, os projetos de P&D da base de dados da ANEEL relacionados ao tema. 

2. VISÃO ANALÍTICA DO PROJETO 

Esta parte do formulário, em termos de conteúdo e informação, faz sombreamento com a primeira parte sob 
alguns aspectos. Na verdade, deve-se escrever o projeto nesta parte com uma outra visão, sendo esta aquela 
que será utilizada pela ANEEL no processo de avaliação. Isso significa que partes do conteúdo da primeira 
parte serão reescritos nesta parte. 
Instruções mais detalhadas, retiradas do manual de P&D da ANEEL, são apresentadas no apêndice. 

2.1. Originalidade da Proposta 
Caracterizar a originalidade do projeto por meio de seus quatro tópicos. Deve-se observar que a originalidade 
da proposta é um critério eliminatório, tendo por objetivo o enquadramento do projeto como atividade de 
P&D. No caso de projetos caracterizados como nacionalização de produtos ou enquadrados nas fases cabeça 
de série, lote pioneiro ou inserção no mercado, não se aplica o critério originalidade. Somente serão aceitos 
como projetos de P&D nestas três fases, caso a inovação/produto seja advinda de outro projeto de P&D 
regulado pela ANEEL. 

2.1.1. Estado da arte 

Demonstrar que, de acordo com o estado da arte da literatura científica, o projeto apresenta 
originalidade. Procurar responder à pergunta: “Por que este projeto é original considerando o estado da 
arte da literatura científica?”. 

2.1.2. Desafio (complexidade) 

Explicitar aqui o desafio do trabalho, em termos de complexidade. Normalmente isso leva em 
consideração o aspecto científico. 

2.1.3. Avanço 

Explicitar o avanço tecnológico (e também sob outros aspectos relevantes) proporcionado pelo projeto. 
2.1.4. Produto 

Explicitar os produtos que serão desenvolvidos no projeto. 

2.2. Aplicabilidade dos resultados 
2.2.1. Contexto 

Informações de contexto dos resultados, tais como área de aplicação, segmento etc. 
2.2.2. Abrangência 

Informações relacionadas à abrangência da aplicação dos resultados, podendo estar ligada a uma área 
específica da empresa, à empresa como um todo, ao setor elétrico etc. 

2.2.3. Resultados e Comprovação da funcionalidade 

Descrever os resultados e prever como se dará a comprovação da funcionalidade do produto, seja por 
meio de testes de laboratório, testes de campo etc. 



2.3. Relevância 

Evidenciar a relevância do projeto e os resultados dele esperados sob o ponto de vista de capacitação 
profissional, tecnológica e impactos socioambientais (se houver, podendo ser tanto positivos como negativos). 
Preencher apenas os subitens a seguir. 

2.3.1. Capacitação Profissional 

A capacitação profissional inclui a formação de especialistas, mestres e doutores em temas ou áreas de 
interesse do setor elétrico. Ressalta-se, porém, que o escopo dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos 
deve estar, necessariamente, vinculado ao desenvolvimento do projeto, embora o prazo previsto de 
conclusão desses cursos de capacitação (defesa de monografia, dissertação ou tese), eventualmente, 
possa ocorrer após o término da execução do projeto, implicando resultados posteriores ao 
encerramento deste [Manual de P&D]. 

2.3.2. Capacitação Tecnológica 

2.3.2.1. Produção Técnico-Científica 

Evidenciar os benefícios que podem ocorrer por meio da publicação das pesquisas relacionadas ao 
projeto em periódicos e/ou anais de eventos nas áreas de interesse do setor elétrico [Manual de 
P&D]. 

2.3.2.2. Apoio Infraestrutura 

Evidenciar os benefícios que podem ocorrer por meio da aquisição de materiais e equipamentos 
indispensáveis à execução do projeto, tanto para as Empresas quanto para as entidades executoras 
[Manual de P&D]. 

2.3.2.3. Propriedade Intelectual 

Evidenciar os benefícios que podem ocorrer por meio de patentes ou de registro de software 
[Manual de P&D]. 

2.3.3. Impactos socioambientais 

Impactos socioambientais também poderão ser considerados resultados secundários de projeto de P&D. 
Os impactos podem ocorrer por meio dos benefícios ao meio ambiente, à sociedade e à Empresa 
[Manual de P&D]. 

2.3.4. Impactos econômicos 

Impactos econômicos também poderão ser considerados resultados secundários de projeto de P&D. 
Evidenciar os benefícios relacionados ao aspecto econômico. Não confundir com a viabilidade 
econômica. Aqui devem-se explorar os benefício econômicos que o projeto pretende proporcionar. 

2.4. Razoabilidade dos custos 
2.4.1. Razoabilidade / Justificativa dos custos 

Justificar o custo absoluto do projeto, incluindo justificativas para os principais recursos utilizados. Usar 
preferencialmente os indicadores econômicos contemplados no manual de P&D da ANEEL, a saber, 
produtividade, qualidade do fornecimento, gestão de ativos, perdas não-técnicas, mercado da empresa, 
eficiência energética e outro 

2.4.2. Viabilidade econômica 

Cenários, tempo de retorno de investimento, aspectos quantitativos e qualitativos. 
 

TOTAL RECURSOS PROJETO 

Categoria contábil Entidade Total 

MATERIAIS DE CONSUMO Nome da entidade R$                       - 
MATERIAIS PERMANENTES E 
EQUIPAMENTOS 

Nome da entidade 
R$                       - 

OUTROS Nome da entidade R$                       - 
RECURSOS HUMANOS Nome da entidade R$                       - 
SERVIÇOS DE TERCEIROS Nome da entidade R$                       - 
VIAGENS E DIÁRIAS Nome da entidade R$                       - 

Total recursos projeto   R$                       - 
 
 
 
 
 



ANO 1 
     

Categoria contábil Entidade Total ano 1 Mês 1 ... Mês 12 

MATERIAIS DE CONSUMO 
Nome da 
entidade R$               - 

   

MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

OUTROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

RECURSOS HUMANOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

VIAGENS E DIÁRIAS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

Total recursos ano 1 
 

R$               - R$      -  R$      - 
 

ANO 2 
     

Categoria contábil Entidade Total ano 2 Mês 1 ... Mês 12 

MATERIAIS DE CONSUMO 
Nome da 
entidade R$               - 

   

MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

OUTROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

RECURSOS HUMANOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

VIAGENS E DIÁRIAS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

Total recursos ano 2 
 

R$               - R$      -  R$      - 

 

ANO 3 
     

Categoria contábil Entidade Total ano 3 Mês 1 ... Mês 12 

MATERIAIS DE CONSUMO 
Nome da 
entidade R$               - 

   

MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

OUTROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

RECURSOS HUMANOS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

VIAGENS E DIÁRIAS 
Nome da 
entidade R$               - 

   

Total recursos ano 3 
 

R$               - R$      -  R$      - 

4 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTOS DOS PROJETOS DETALHADOS 

As propostas serão avaliadas de acordo com a aplicação dos critérios listados a seguir. Em todos 
os critérios avaliados serão atribuídos notas e cada um possui um determinado peso. Para este 
edital, os critérios “originalidade” e “aplicabilidade”, possuem caráter eliminatório, ou seja, sendo 



pontuado como “0” ou “1” em um destes quesitos a proposta será automaticamente 
desclassificada. 

A pontuação final de cada proposta de projeto será obtida através da média aritmética ponderada 
das notas recebidas em cada um dos critérios considerando os respectivos pesos. 

As propostas que obtiverem nota inferior a 3 (três) na média aritmética das pontuações atribuídas 
aos critérios de avaliação serão desclassificadas. 

CRITÉRIO 1 - ORIGINALIDADE 
PESO: 5 

Para análise do critério originalidade será identificado, inicialmente, a fase da cadeia da inovação 
e o foco da originalidade da proposta de projeto de P&D (produto e/ou técnica). É de suma 
importância que seja evidenciado no preenchimento da proposta do projeto o grau de 
originalidade, pode-se inclusive, no teor da descrição apresentar o resultado da busca de 
anterioridade sobre o produto proposto. 

Serão analisados o estado-da-arte, os desafios e os avanços propostos, em termos científicos e/ou 
tecnológicos, considerando-se o produto principal do projeto. Será considerado o problema a ser 
solucionado e a ausência ou o custo elevado de solução disponível no mercado, quando 
pertinente. Como apoio ao processo de análise, será consultado a base de dados da ANEEL e 
outras fontes pertinentes, para certificar-se da originalidade do projeto em análise. 

O critério de originalidade é eliminatório e tem por objetivo avaliar o enquadramento da proposta 
do projeto como atividade de P&D+I. Este critério não será considerado na avaliação de propostas 
de projetos caracterizados como nacionalização de produto ou enquadrados na fase de cabeça de 
série, lote pioneiro e inserção no mercado. 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

0 
Inadequado 
(eliminatório) 

Não possui caráter inovador 

1 
Insuficiente 
(eliminatório) 

Grau de inovação baixo ou não apresentou fatos e dados que comprovasse a 
originalidade do resultado proposto. Não há evidencias ou não ficou 
caracterizado aperfeiçoamento de produto, processo ou metodologia existente 

2 Regular 
Grau de inovação regular e contempla algum aperfeiçoamento de produto, 
processo ou metodologia existente 

3 Bom 
Grau de inovação média e contempla melhorias relevantes em produtos, 
processos ou metodologias existentes 

4 Ótimo Grau de inovação ótima com geração de novo produto, processo ou metodologia 

5 Excelente 
Grau de inovação excelente com a implementação de uma ruptura tecnológica: 
produto, processo ou metodologia 

CRITÉRIO 2 - APLICABILIDADE 
PESO: 5 

Neste critério será avaliado o âmbito, a abrangência e a funcionalidade do produto principal, em 
função da fase da cadeia da inovação da proposta de projeto de P&D. 

Será analisada a pertinência e a razoabilidade do âmbito de aplicação do produto principal 
(entidade executora do projeto, empresa de energia elétrica envolvida no projeto ou setor 
elétrico), de sua abrangência (área, segmento, classe e número de consumidores, etc.), e de sua 
funcionalidade (testes em laboratório, testes de campo, de tipo ou de rotina, etc.). 

 



NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

0 
Inadequado 
(eliminatório) 

Sem aplicação na COPEL DIS 

1 
Insuficiente 
(eliminatório) 

O(s) resultado(s) tem aplicação direta acadêmica, com pouca ou nenhuma 
aplicação na COPEL DIS 

2 Regular O(s) resultado(s) são aplicáveis apenas em área/instalação específica da COPEL DIS 

3 Bom O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS 

4 Ótimo 
O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS e em 
outras empresas do setor elétrico 

5 Excelente 
O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS, em 
outras empresas do setor elétrico e em outros setores sociais. 

CRITÉRIO 3 - RELEVÂNCIA: CAPACITAÇÃO EQUIPE COPEL DIS 
PESO: 1 

É importante que se vislumbre a possibilidade de capacitação de profissionais da COPEL DIS 
durante o projeto, ou seja, possibilite a conclusão de curso de pós-graduação stricto ou lato sensu 
durante o desenvolvimento do projeto. Ressalta-se que capacitação profissional não inclui as 
atividades de treinamento interno oriundo da necessidade de disseminar e aplicar resultados 
alcançados. 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente A proposta de projeto não prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma monografia de especialização 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma dissertação de mestrado e em mais de uma monografia de 
especialização 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em mais de uma tese de doutorado e mais de uma dissertação de 
mestrado 

CRITÉRIO 4 - RELEVÂNCIA: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
PESO: 1 

É primordial que se vislumbre na proposta de projeto a disseminação do conhecimento. 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente A proposta de projeto não prevê qualquer tipo de produção técnico-científica 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê a publicação de pelo menos um artigo em revista 
especializada nacional ou nos anais de congresso no país 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê a publicação de dois ou mais artigos em revistas 
especializadas a nível nacional ou nos anais de congressos no país 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê a publicação de um artigo em revistas 
especializadas a nível nacional e um artigo a nível internacional ou uma 
publicação nos anais de congressos no Brasil e no exterior 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê a publicação de dois ou mais artigos em revistas 
especializadas a nível nacional e internacional ou em anais de congressos no 
Brasil e no exterior 



CRITÉRIO 5 - RELEVÂNCIA: PROPRIEDADE INTELECTUAL 
PESO: 1 

Fruto do amadurecimento do ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor 
elétrico, hoje atribuímos um elevado grau de importância a projetos que naveguem em toda a 
cadeia de inovação, ou seja, projetos que tenham como objetivo final obter resultados 
significativos com alta aderência e aplicabilidade no setor elétrico, que fomente melhorias 
significativas e/ou mudanças nos processos, que aprimore ou crie novos produtos ou que 
desenvolva uma inovação radical seja em processo, produto ou serviço. Nesse enfoque, temos a 
elevada possibilidade desta inovação se tornar um possível pedido de patente perante o INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e também nas organizações internacionais de 
patentes. 

A propriedade industrial engloba: patente de invenção, modelo de utilidade, registro de software, 
desenho industrial ou marca, conforme: 

a. Patente de invenção: Avanços do conhecimento técnico que combinem novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. 

b. Patente de modelo de utilidade: Objeto de uso prático, susceptível de aplicação industrial, 
que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria 
funcional no seu uso ou em sua fabricação. 

c. Registro de software: direito de propriedade sobre software. 

d. Registro de desenho industrial: direito de propriedade sobre desenho industrial. 

e. Registro de marca: direito de propriedade sobre uma marca. 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente A proposta de projeto não prevê resultado passível de proteção industrial 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê em nível nacional um pedido de proteção industrial, 
podendo ser de patente de invenção ou patente de modelo de utilidade ou um 
registro de desenho industrial, um registro de software ou de uma marca 

3 Bom 

A proposta de projeto prevê em nível nacional mais de um pedido de proteção 
industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente de modelo de 
utilidade ou de registro de desenho industrial, ou de registro de software ou de 
marca 

4 Ótimo 

A proposta de projeto prevê em nível nacional e internacional um pedido de 
proteção industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente de modelo 
de utilidade ou um registro de desenho industrial, registro de software ou de 
uma marca 

5 Excelente 

A proposta de projeto prevê em nível nacional e internacional mais de um 
pedido de proteção industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente 
de modelo de utilidade ou de registro de desenho industrial, ou de registro de 
software ou de marca 

CRITÉRIO 6 - RELEVÂNCIA: IMPACTOS AMBIENTAIS 
PESO: 1 

Na proposta do projeto deverá ser descrito os possíveis impactos socioambientais em termos de 
benefícios e/ou prejuízos ao meio ambiente e à sociedade, por meio do controle dos impactos 
negativos e aumento dos impactos positivos. Deve-se sempre buscar tangibilizar na proposta as 
possíveis contribuições positivas ou negativas em termos de impactos ambientais. 

 



NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 

A proposta de projeto não prevê nenhuma contribuição positiva na mitigação ou 
melhoria de possíveis impactos ambientais e prevê pequeno aumento ou 
surgimento de impactos ambientais negativos no(s) processo(s) a ela 
associado(s) 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê surgimento de impacto ambiental negativo no(s) 
processo(s) a ela associado(s), mas informa os meios que ele será controlado 
conforme exigências legais 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê alguma contribuição positiva na mitigação de 
possíveis impactos ambientais existentes no(s) processo(s) a ela associado(s) 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê ótima contribuição positiva na mitigação ou 
melhoria de possíveis impactos ambientais existentes no(s) processo(s) a ela 
associado(s) 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê elevada contribuição positiva na mitigação ou 
melhoria de possíveis impactos ambientais existentes e ainda prevê a adição de 
impacto ambiental positivo no(s) processo(s) a ela associado(s) 

CRITÉRIO 7 - RELEVÂNCIA: PRODUTIVIDADE 
PESO: 1 

Na proposta do projeto deverá ser descrito as possíveis contribuições para melhoria da 
produtividade da COPEL DIS. 

A melhoria de produtividade pode ser decorrência de mudanças nos processos operacionais ou 
administrativos da empresa, reduzindo homem-hora, materiais, insumos e/ou tempo de execução 
da(s) atividade(s). 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto não prevê contribuição para o aumento da produtividade 
da COPEL DIS 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora, ou de 
tempo de execução, ou na utilização de materiais/insumos em determinado 
processo da COPEL DIS 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora e tempo 
de execução em determinado processo da COPEL DIS 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora e tempo 
de execução em mais de um processo da COPEL DIS 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora, tempo 
de execução e de materiais/insumos em mais de um processo da COPEL DIS 

CRITÉRIO 8 - RAZOABILIDADE DE CUSTOS 
PESO: 5 

A razoabilidade dos custos será avaliada por meio do confronto entre os investimentos previstos 
e os benefícios esperados ou proporcionados. Os benefícios econômicos devem ser 
demonstrados por meio de um estudo de viabilidade econômica ou de uma avaliação da 
expectativa de retorno do investimento a ser realizado, com horizonte de tempo definido, 
tomando-se como referência: (i) os custos para execução do projeto; (ii) a aplicação de seus 
resultados; (iii) os benefícios decorrentes de sua implantação. 

Complementarmente, os custos do projeto poderão ser analisados por categoria contábil 
(recursos humanos, serviços de terceiros, materiais de consumo, materiais permanentes e 
equipamentos, viagens e diárias e outros). A proponente poderá usar outros parâmetros que 
julgar convenientes, desde que apresentado o respectivo benefício econômico. A razoabilidade 



dos custos poderá também ser avaliada pelos resultados do projeto, em termos de capacitação 
profissional e tecnológica, com base nos benefícios científicos, tecnológicos e/ou socioambientais. 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto tem elevado custo frente aos benefícios esperados ou 
proporcionados 

2 Regular 

A proposta de projeto tem baixo custo, apresenta certo grau de originalidade, 
tem alguma aplicabilidade na COPEL DIS, pequena contribuição na relevância 
científica ou na relevância socioambiental e com pequeno impacto positivo em 
um dos critérios de relevância econômica 

3 Bom 

A proposta de projeto tem custo mediano ou elevado, mas é balanceada pela 
originalidade do resultado proposto, boa aplicabilidade na COPEL DIS, 
contribuição na relevância científica ou na relevância socioambiental e com 
impacto positivo em um dos critérios de relevância econômica 

4 Ótimo 

A proposta de projeto tem custo mediano, com alto grau de originalidade do 
resultado proposto, ótima aplicabilidade na COPEL DIS, importante relevância 
científica ou relevância socioambiental e com impacto positivo em mais de um 
dos critérios de relevância econômica 

5 Excelente 

A proposta de projeto tem custo mediano, com alto grau de originalidade do 
resultado proposto (podendo ser patenteável), com excelente aplicabilidade na 
COPEL DIS, importante relevância científica ou relevância socioambiental e com 
impacto positivo em mais de um dos critérios de relevância econômica, 
vislumbrando ainda geração de novos negócios para a empresa 

 

  



 

ANEXO D MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÃO 

a. Carta de apresentação do diagnóstico energético  
Deve ser encaminhada juntamente com o diagnóstico energético 

Cidade, _____ de _________________ de _________ 
 
Copel Distribuição S.A.  
SCD/DGCO/VUTE  
Comissão Julgadora da Chamada Pública  
Protocolo Geral  
Rua Coronel Dulcídio, 800  
80420-170  Curitiba - PR 
 
 
REF: CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 001/2016 - APRESENTAÇÃO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
 
 
Encaminhamos relatório de diagnóstico energético para sua avaliação, informando que estamos 
cientes e de acordo com as regras constantes da presente chamada pública, como também todos 
os termos constantes no instrumento contratual. 

Declaramos que estamos de acordo com as demais regras estabelecidas para o Programa de 
Eficiência Energética da Copel Distribuição S.A., regulado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel, conforme legislação vigente. 

Atestamos a veracidade das informações constantes no relatório de diagnóstico energético 
apresentado e reiteramos nosso interesse em participar do Programa de Eficiência Energética da 
Copel Distribuição S.A. 

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios 
da proposta de projeto: 

Número da unidade consumidora Copel:  

Razão social:  

Endereço:  

CNPJ: ___._____._____/______-___ 
Unidade consumidora ____________ (com fins lucrativos ou sem fins lucrativos) 
 

Identificação dos representantes legais do proponente: 
Nome:  

Instituição:  

Cargo:  

Endereço:  

Telefone:  e-mail:  

RG:  CPF:  

 
 
Identificação da empresa responsável pela proposta de projeto: (se for o caso) 
Responsável:  



Responsável:  

Empresa:  

CNPJ: ___._____._____/______-___ 
Endereço:  

Telefone:  e-mail:  

 
Usos finais a serem eficientizados: _______________________________________________ 
 
Atenciosamente, 

______________________________________ 

Representante legal do consumidor 
Cargo do representante legal  



b. Carta para formalização do instrumento contratual  
Deve ser encaminhada mediante notificação da COPEL DIS, caso o projeto tenha sido 
aprovado e selecionado para fase de execução 

Cidade, _____ de _________________ de _________ 
 
Copel Distribuição S.A.  
SGD/DGID/VPDE  
Comissão Julgadora da Chamada Pública  
Protocolo Geral  
Rua Coronel Dulcídio, 800  
80420-170  Curitiba - PR 
 
 
REF: CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 001/2016 - FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
 
Encaminhamos dados e documentação necessária para formalização de instrumento contratual 
para execução de projeto de eficiência energética no âmbito do Programa de Eficiência 
Energética. 

Informamos que estamos cientes e de acordo com as regras constantes da presente Chamada 
Pública, como também todos os termos constantes no instrumento contratual. Ratificamos os 
cronogramas físico e financeiro apresentados no diagnóstico energético e concordamos que estes 
componham o instrumento contratual a ser firmado entre as partes. 

Para os devidos fins, DECLARO que estou de acordo com as demais regras estabelecidas para o 
Programa de Eficiência Energética da Copel Distribuição S.A., regulado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel, conforme legislação vigente. 

Atestamos a veracidade das informações constantes no relatório de diagnóstico energético 
apresentado e reiteramos nosso interesse em participar do Programa de Eficiência Energética da 
Copel Distribuição S.A. 

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios 
do projeto de eficiência energética: 
Número da unidade consumidora Copel:  

Razão social:  

Endereço:  

CNPJ: ___._____._____/______-___ 
Unidade consumidora ____________ (com fins lucrativos ou sem fins lucrativos) 
Apresentamos abaixo os dados para elaboração do instrumento contratual: 

CNPJ sobre o qual será firmado instrumento contratual: (caso for diferente) 
Razão social:  

Endereço:  

CNPJ: ___._____._____/______-___ 
Identificação dos representantes do proponente que assinarão o instrumento contratual: 
Nome:  

Instituição  

Cargo:  

RG:  CPF:  



 
Identificação do gestor responsável, pertencente ao corpo funcional do consumidor beneficiado: 
(indicar titular e suplente) 
Nome:  

Empresa:  

Cargo:  

Endereço:  

Telefone:  e-mail:  

 
Identificação da conta de aplicação específica para o projeto: 
Instituição financeira:  

Agência:  Conta:  

 
Previsão orçamentária: (no caso de entidades sem fins lucrativos) 
Os recursos estão previstos no  

 
Atenciosamente,  

______________________________________ 
Representante legal do consumidor 
Cargo do representante legal 
  



c. Declaração de capacidade e não parentesco  
Deve ser encaminhada mediante notificação da COPEL DIS, caso o projeto tenha sido 
aprovado e selecionado para fase de execução  
Cada representante legal que se responsabilizará pela assinatura do instrumento 
contratual deverá assinar uma carta individualmente 

Cidade, _____ de _________________ de _________ 
 
Copel Distribuição S.A.  
SGD/DGID/VPDE  
Comissão Julgadora da Chamada Pública  
Protocolo Geral  
Rua Coronel Dulcídio, 800  
80420-170  Curitiba - PR 
 
 
REF: CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 001/2016- DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE E NÃO 
PARENTESCO 
 
 
Para os devidos fins, DECLARO que: 

1. Os gestores operacionais indicados dispõem de plena capacidade de realizar a gestão do 
projeto de eficiência energética, visando o atingimento das metas propostas e a correta 
prestação de contas dos repasses realizados. 

2. Não sou membro da Diretoria Executiva da Companhia Paranaense de Energia - Copel, nem 
de qualquer uma de suas Subsidiárias Integrais, nem possuo vínculo conjugal ou de 
companheirismo, parentesco (natural ou civil), em linha reta ou colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, com nenhum membro das referidas Diretorias Executivas. 

3. Não faço parte do quadro de empregados da Copel, nem de qualquer uma de suas 
Subsidiárias Integrais, nem possuo vínculo com empregado que integre o grupo de 
responsáveis, direta ou indiretamente, pelo Programa de Eficiência Energética da 
Companhia. 

 
Atenciosamente,  

______________________________________ 
Representante do proponente que assinará o instrumento contratual 
Cargo do representante legal 
Indicação do item do contrato/estatuto social que determine os poderes para assinatura 
(Indicar exatamente o represente que assinará o instrumento contratual) 
(Cada representante legal deverá assinar uma carta individualmente)  



d. Solicitação de acesso para fontes incentivadas  
Deve ser encaminhada mediante notificação da COPEL DIS, caso o projeto tenha sido 
aprovado e selecionado para fase de execução,  em conjunto formulário de solicitação de 
acesso disponível em www.copel.com 

Cidade, _____ de _________________ de _________ 
 
Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C  
81200-240  Curitiba - PR 
 
 
REF: CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 001/2016- SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DA COPEL PARA ________ (MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO) DISTRIBUÍDA 
 
 
Venho, por meio desta, formalizar solicitação de acesso para uma central geradora a ser instalada 
na unidade consumidora ________ (número da UC), de titularidade de _________ (nome do 
titular), com _____,__ kW de potência instalada, que utiliza fonte primária com base em 
___________ (energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada). 

Destaco que a referida central geradora classifica-se como ____________ (microgeração ou 
minigeração) distribuída, nos termos da Resolução Normativa Aneel n° 482, de 17 de abril de 
2012, que é participante e foi aprovado na primeira fase da CHAMADA PÚBLICA PEE COPEL 
001/2016 do Programa de Eficiência Energética dessa Companhia. 

O parecer de acesso emitido em resposta à essa solicitação será apresentado à comissão 
julgadora da Chamada Pública em epígrafe, como parte da documentação necessária para a 
segunda fase do referido processo. 

Seguem, anexos a esta solicitação, os projetos referentes a essa central geradora, incluindo 
memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas, conforme seção 3.7 do Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição da Aneel, em seu item 2.4.4. 
 
Atenciosamente,  

______________________________________ 
Representante legal do consumidor 
Cargo do representante legal  

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656


ANEXO E TABELAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

a. Tabela de vidas úteis mínimas admitidas e perdas a serem consideradas 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(5) 
VIDA ÚTIL 
MÍNIMA 

PERDAS 

Acessórios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc) 20 anos - 
Lâmpada LED(3)(4) 15.000 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 14 W, T5, FL ≥ 1.300, IRC ≥ 85%(2)(3) 18.000 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 16 W, T8, standart, FL ≥ 1.050, IRC ≥ 65%(2)(3) 7.500 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 16 W, T8, trifósforo, FL ≥ 1.200, IRC ≥ 85%(2)(3) 15.000 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 28 W, T5, FL ≥ 2.600, IRC ≥ 85%(2)(3) 18.000 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 32 W, T8, standart, FL ≥ 2.300, IRC ≥ 65%(2)(3) 7.500 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 32 W, T8, trifósforo, FL ≥ 2.700, IRC ≥ 85%(2)(3) 15.000 horas - 
Lâmpada fluorescente tubular 54 W, T5, FL ≥ 4.900, IRC ≥ 85%(2)(3) 18.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 5 a 11 W, com selo PROCEL(4) 6.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 13 a 16 W, com selo PROCEL(4) 6.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 18 a 22 W, com selo PROCEL(4) 6.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 23 a 27 W, com selo PROCEL(4) 6.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 36 W(4) 6.000 horas - 
Lâmpada fluorescente compacta 46 W(4) 6.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 70 W(4) 9.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 100 W(4) 9.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 150 W(4) 12.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 250 W(4) 12.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 400 W(4) 12.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 1.000 W(4) 9.000 horas - 
Lâmpada multi vapor metálico 2.000 W(4) 9.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70 W, com selo PROCEL(4) 28.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 100 W, com selo PROCEL(4) 28.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150 W, com selo PROCEL(4) 32.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 250 W, com selo PROCEL(4) 32.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 400 W, com selo PROCEL(4) 32.000 horas - 
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 600 W(4) 32.000 horas - 
Luminárias ou conforme catálogo(4) 15 anos - 
Aparelhos de ar-condicionado tipo janela(1) 10 anos - 
Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-teto)(1) 10 anos - 
Sistemas de climatização (self, chiller) ou conforme catálogo(4) 10 anos - 
Motores(1)(4) 15 anos - 
Aparelhos de refrigeração (geladeiras, freezers)(1) 10 anos - 
Sistemas de aquecimento solar (placas, boiler)(1)(4) 20 anos - 
Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral(4) 10 anos - 
Bombas de calor(4) 20 anos - 
Reator eletromagnético 1x20 W - 7 W 
Reator eletromagnético 1x40 W - 11 W 
Reator eletromagnético 1x110 W - 25 W 
Reator eletromagnético 2x20 W - 14 W 
Reator eletromagnético 2x40 W - 22 W 



MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(5) 
VIDA ÚTIL 
MÍNIMA 

PERDAS 

Reator eletromagnético multi vapor metálico 70 W 10 anos 14 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 100 W 10 anos 17 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 150 W 10 anos 20 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 250 W 10 anos 25 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 400 W 10 anos 32 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 1.000 W 10 anos 55 W 
Reator eletromagnético multi vapor metálico 2.000 W 10 anos 130 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 80 W - 10 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 125 W - 14 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 250 W - 22 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 400 W - 29 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 700 W - 35 W 
Reator eletromagnético vapor de mercúrio 1.000 W - 45 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 70 W, com selo PROCEL 10 anos 12 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 100 W, com selo PROCEL 10 anos 14 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 150 W, com selo PROCEL 10 anos 18 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 250 W, com selo PROCEL 10 anos 24 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 400 W, com selo PROCEL 10 anos 32 W 
Reator eletromagnético vapor de sódio alta pressão 600 W 10 anos 50 W 
Reator eletrônico 1x14 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 2 W 
Reator eletrônico 1x16 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 3 W 
Reator eletrônico 1x28 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 6 W 
Reator eletrônico 1x32 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 3 W 
Reator eletrônico 1x54 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 7 W 
Reator eletrônico 2x14 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 2 W 
Reator eletrônico 2x16 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 5 W 
Reator eletrônico 2x28 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 10 W 
Reator eletrônico 2x32 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 3 W 
Reator eletrônico 2x54 W, FP ≥ 0,92, THD ≤ 10% (127 V) e ≤ 20% (220 V), FF ≥ 0,90(2)(3) 10 anos 10 W 
Iluminação pública: Relés fotoelétricos 3 anos - 
Iluminação pública: Economizadores 5 anos - 
Iluminação pública: Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão 70 W 3 anos - 
Iluminação pública: Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão a partir de 100 W 5 anos - 
Iluminação pública: Lâmpadas a LED Até 20 anos - 
Iluminação pública: Reatores e ignitores (verificar perdas conforme equipamento) 10 anos Ver acima 

Iluminação pública: Luminárias abertas 15 anos - 
Iluminação pública: Luminárias fechadas 20 anos - 
Iluminação pública: Braços e acessórios 20 anos - 

 

  



 

ANEXO F TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

TCT COPEL SCD/DGCO/VUTE _________/____ 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COPEL 
DISTRIBUIÇÃO S.A. E O(A) _____________________, TENDO COMO 
OBJETO A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA NAS INSTALAÇÕES DO(A) 
_______________________, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE 
_________________. 

 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade por ações, subsidiária integral 
da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, com sede em Curitiba - PR, à Rua José Izidoro Biazetto, nº 
158, bloco C, inscrita junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob n° 04.368.898/0001-06, 
neste ato representada por seu Diretor ___________________, C.I. _.___.___-_ ___-__, CPF nº 
___.___.___-__ e pelo Diretor ___________________, C.I. _.___.___-_ ___-__, CPF nº ___.___.___-__, 
doravante denominada simplesmente de COPEL DIS, e ___________________, pessoa jurídica de direito 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __.___.___/____-__, com sede à Rua 
_______________________, Município de ____________, Estado do Paraná, neste ato representado por 
______________________, C.I. _.___.___-_ ___-__, CPF nº ___.___.___-__, e por 
________________________, C.I. _.___.___-_ ___-__, CPF nº ___.___.___-__, doravante denominado 
CONSUMIDOR e em conjunto, doravante denominadas PARTES, 

 

CONSIDERANDO 

 as Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, Lei nº 13.280, de 04 
maio de 2016, e a Resolução Aneel nº 556, de 18 de junho de 2013, como também em decorrência dos 
contratos de concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmados entre a COPEL e o 
Poder Concedente, exigir dos concessionários e/ou autorizados do serviço de energia elétrica a 
aplicação de parcela da sua receita, na realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico do setor elétrico, bem como em ações de eficiência energética. 

 as ações voltadas à eficiência no uso, na oferta e na conservação de energia elétrica acaba sendo de 
total relevância, porque visam atingir e alcançar economia em razão de redução do consumo e da 
demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos. 

 a segurança e funcionalidade que as medidas de eficiência energética pretendem nas instalações do 
CONSUMIDOR, proporcionarão tanto ao CONSUMIDOR como a COPEL DIS, a racionalidade no uso da 
energia, como também possibilitará a COPEL DIS ter a energia economizada pelo CONSUMIDOR 
disponível no seu sistema, podendo atender mais consumidores, sem a necessidade de realizar novos 
investimentos. 

 que o projeto foi selecionado através da CHAMADA PÚBLICA COPEL PEE 001/2016, tendo seu 
resultado sido publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em __/__/_____. 

As PARTES resolvem entre si celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, sujeitando-se aos 
termos da Lei Estadual nº 15.608, de 16/08/2007 e demais normas aplicáveis à matéria, regendo-se pelas 
disposições estabelecidas nas cláusulas a seguir aduzidas: 



CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA a aplicação, pela COPEL DIS, em 
atendimento a Lei nº 9.991, de 24 de junho de 2000, Lei nº 13.203, de 08 de dezembro de 2015 e Lei 
nº13.280, de 04 de maio de 2016, de recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética - 
PEE, para a implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica 
(_______________________) nas dependências do CONSUMIDOR, de acordo com o Projeto (Anexo I), 
tendo como objetivos promover a disseminação dos conceitos e procedimentos referentes à conservação 
de energia, eficiência energética e otimização energética de equipamentos. 

Benefícios a serem atingidos: 

 Para o CONSUMIDOR: redução dos custos com a energia elétrica. 

 Para a COPEL DIS: a busca permanente da conscientização dos consumidores quanto ao uso racional 

da energia elétrica. 

 Para a sociedade: com a disseminação dos conceitos de eficientização energética, haverá redução do 

desperdício de energia elétrica, fato que consequentemente possibilitará a economia na realização de 

novos investimentos para expansão do sistema elétrico, contribuindo para a não elevação sistemática 

dos custos do serviço de energia elétrica. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

§1. O valor global do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA é da ordem de R$ _.___.___,__ 
(_________________). 

§2. Os itens que compõem o valor global referido no parágrafo anterior encontram-se detalhados nos 
Anexo I e  Anexo III. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Constitui parte integrante do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA como se nele estivessem 
transcritos: 

Anexo I Cópia do Projeto elaborado pelo CONSUMIDOR e apresentado à COPEL DIS 
(diagnóstico energético) 

Anexo II Cronograma físico. 

Anexo III Cronograma financeiro para execução das obras. 

Anexo IV Modelo de relatório de acompanhamento e execução do projeto 

CLÁUSULA QUARTA - ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA COPEL DIS 

§1. Repassar ao CONSUMIDOR, respeitando-se a Cláusula Oitava e a Cláusula Nona do presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, os custos referentes a execução do projeto, desde que fiscalizados, 
aprovados e autorizados expressamente pela COPEL DIS, conforme a seguinte descrição: 

Itens 
Valores máximos 

R$ 

I.  Diagnóstico energético x,xx 



Itens 
Valores máximos 

R$ 

II.  Materiais e equipamentos x,xx 

III.  Mão de obra de terceiros x,xx 

IV.  Marketing x,xx 

V.  Treinamento e capacitação x,xx 

VI Descarte de materiais x,xx 

VII.  Medição e verificação x,xx 

VIII. Outros custos indiretos x,xx 

TOTAL    0,00 

§2. Alocar os valores previstos no Projeto, conforme especificado no Anexo III, para a consecução dos 
objetivos deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, pertinente a sua parcela de responsabilidade. 

§3. Atestar a realização do Projeto, nos termos definidos no Anexo I. 

§4. A realização dos desembolsos previstos no Cronograma Financeiro - Anexo III vincula-se sempre ao 
total cumprimento da etapa imediatamente anterior, exceto a etapa de treinamento e capacitação, 
devendo a COPEL DIS certificar-se do atendimento pelo CONSUMIDOR. 

§5. A seu exclusivo critério, a COPEL DIS se reserva o direito de divulgar a qualquer tempo, o projeto 
objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, bem como os seus resultados, sem a 
necessidade de comunicação prévia e expressa, e/ou a solicitação de autorização do CONSUMIDOR. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR 

§1. Implementar o Projeto de acordo com o especificado no Anexo I deste TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA. 

§2. Apresentar a COPEL DIS cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 
quitada e registrada junto ao CREA, referente à elaboração do Projeto (diagnóstico energético) 
objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§3. Apresentar a COPEL DIS cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 
quitada e registrada junto ao CREA, referente à execução do Projeto objeto deste TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, devendo ser encaminhado a COPEL DIS antes do início da execução dos 
serviços. 

§4. Apresentar a COPEL DIS cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente 
quitada e registrada junto ao CREA, referente à execução dos serviços de Medição e Verificação dos 
resultados do Projeto objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, devendo ser encaminhado a 
COPEL DIS antes do início da execução dos serviços. 

§5. Apresentar declaração, na qual o(s) responsável(is) pela assinatura deste TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, informam não possuir parentesco com os dirigentes da COPEL ou de qualquer uma de suas 
subsidiárias integrais ou mesmo com membros do grupo de responsáveis, direta ou indiretamente, 
pelo Programa de Eficiência Energética da Companhia. 



§6. Designar, a seu critério, coordenador para o “Projeto”, sendo este pertencente ao seu quadro 
funcional efetivo, ficando o mesmo responsável pelos contatos, emissão de relatórios e 
entendimentos necessários à execução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, devendo 
informar, via correspondência, nome, endereço, telefone, fax e e-mail. 

§7. Apresentar a COPEL DIS para aprovação e validação, os resultados da medição e verificação da 
situação existente. A execução da medição e verificação deve ser executada em conformidade com a 
estratégia definida no projeto (Anexo I). O período para execução desta etapa deve obedecer ao 
definido no Cronograma Físico (Anexo II), sendo que os resultados deverão ser apresentados a 
COPEL DIS em até 30 (trinta) dias após a realização, sob pena de aplicação da Cláusula Décima 
Segunda do presente Instrumento. 

§8. Somente iniciar as substituições dos equipamentos após aprovação pela COPEL DIS do resultado das 
medições na condição anterior à ação de eficiência conforme definido no Parágrafo 7º da Cláusula 
em tela, sob pena da COPEL DIS não efetuar os desembolsos financeiros ajustados e previstos no 
Parágrafo 1°, da Cláusula Quarta, do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§9. Adquirir e instalar integralmente os materiais e os equipamentos necessários para a implantação do 
objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, conforme especificado no Projeto, constante no 
Anexo I e apresentar, quando solicitado, os laudos e documentos comprobatórios da origem, 
qualidade e especificação dos materiais e equipamentos. 

§10. Quando for o caso, utilizar primeiramente os recursos apontados como contrapartida para 
pagamento das aquisições de materiais e equipamentos, bem como contratação de serviços 
contemplados, conforme indicado no Anexo I do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. O 
CONSUMIDOR irá solicitar repasse de valores somente após findados os recursos apontados como 
contrapartida, quando for cabível. 

§11. Os materiais e os equipamentos a serem utilizados na execução do Projeto deverão 
obrigatoriamente atender as especificações técnicas contidas no Projeto aprovado, Anexo I deste 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Não serão admitidas aplicações de materiais e equipamentos 
usados, recondicionados, recuperados ou adquiridos antes da celebração deste TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§12. Garantir a qualidade dos serviços de instalação e montagem eletromecânica pelo prazo de vida útil 
previsto no Projeto, Anexo I, contado a partir da data de finalização da obra objeto deste TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§13. Fornecer (contratando-os, caso não haja disponível) profissionais e recursos humanos necessários e 
suficientes para a consecução do Projeto, se responsabilizando integralmente pela qualidade da 
mão de obra e dos serviços empregados na consecução do Projeto do presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§14. Responsabilizar-se pela operação e manutenção dos equipamentos que vierem a ser instalados, 
arcando com toda e qualquer despesa referente a equipamentos e materiais, necessários à 
manutenção e operação das instalações eficientizadas, após a conclusão do Projeto. 

§15. Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos tributários, sociais e trabalhistas dos empregados 
que vierem a atuar na execução do Projeto objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
exigindo a observância da Norma Regulamentadora NR 10 e demais normas cabíveis por empresas e 
empregados envolvidos na execução do Projeto. 

§16. Elaborar e encaminhar mensalmente a COPEL DIS, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
período em análise, relatório conforme Anexo IV, que identifique as ações realizadas, bem como a 
evolução do cronograma físico-financeiro previsto para o projeto (Anexo I), oportunizando o 
controle administrativo do mesmo.  

§17. Comprometer-se a não reutilizar os materiais substituídos pelos contemplados no presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA na manutenção ou ampliação das instalações, responsabilizando-se pela 
descontaminação e pelo descarte adequado dos materiais substituídos, devendo ser apresentado a 



COPEL DIS certificado de comprovação e/ou laudo de descarte e/ou descontaminação realizada, 
fornecido por empresa contratada para os fins específicos. 

§18. Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituídos no projeto, que não 
contenham resíduos agressivos ao meio ambiente, de acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, devendo ser apresentado à 
COPEL DIS, a Declaração de Descarte dos materiais e/ou equipamentos substituídos junto à 
solicitação de reembolso de materiais e/ou equipamentos, como também o Alvará de 
Funcionamento da empresa responsável pelo descarte. 

§19. Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituídos no projeto, que não se 
enquadrem no Parágrafo 18°, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecido 
pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, cuja comprovação se dará por meio da apresentação de "Certificado de 
Destinação Final de Resíduos", emitido por órgão ou empresa com competência reconhecida, 
referente ao descarte de materiais e/ou equipamentos que contenham resíduos agressivos ao meio 
ambiente. O "Certificado de Destinação Final de Resíduos" deverá ser apresentado a COPEL DIS 
junto à solicitação de reembolso de materiais e/ou equipamentos. 

§20. A empresa contratada pelo CONSUMIDOR para a realização do descarte e/ou descontaminação dos 
materiais substituídos pelo Projeto (Anexo I), deverá possuir os seguintes documentos: 
- Alvará de funcionamento.  
- Licença Ambiental do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, ou equivalente. 
- Registro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA.  
- Certidão Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA.  
- Certificado de Regularidade, emitido pelo IBAMA.  

§21. No caso de descarte de equipamentos de refrigeração, condicionamento de ar e assemelhados, 
deverá ser feito o recolhimento dos resíduos conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
resoluções CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, e n° 340, de 25 de setembro de 2003, e 
conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833. 

§22. Informar previamente por escrito a COPEL DIS, toda e qualquer divulgação que venha a fazer 
referente ao Projeto, devendo obrigatoriamente constar no material de divulgação, em posição de 
destaque e fácil visualização, referência ao Programa de Eficiência Energética executado pela COPEL 
DISTRIBUIÇÃO S.A., regulamentado pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. 

§23. Apresentar Relatório de Medição e Verificação, contendo todas as informações, procedimentos, 
considerações e registros dos dados previstos no Plano de Medição e Verificação, devendo ser 
justificadas as eventuais diferenças apresentadas em relação às metas inicialmente previstas no 
projeto (Anexo I). 

§24. Comprometer-se a repassar a COPEL DIS, a qualquer tempo, informações necessárias para compor o 
relatório final do Projeto, que deverá ser encaminhamento a ANEEL. 

§25. Disponibilizar dados técnicos de economia de energia, de demanda e outros necessários para a 
mensuração dos resultados do projeto, objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
autorizando a COPEL DIS divulgar publicamente os casos de sucesso. 

§26. Os materiais e apresentações a serem utilizados durante as ações de treinamento e capacitação 
deverão ser previamente apresentados para a COPEL DIS. 

§27. Receber, a qualquer momento, as equipes de auditores técnicos e financeiros, indicados pela 
COPEL DIS, a fim de verificar a consistência das informações apresentadas com a realidade de 
campo. 

§28. No caso de saldo orçamentário do CONSUMIDOR, em virtude de aplicações financeiras, estes 
valores deverão ser devolvidos para a COPEL DIS. 

§29. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01.08.2013 ("Lei Anticorrupção"), 



bem como previstas no Decreto nº 8.420/2015 que a regulamentou, abstendo-se de cometer atos 
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades de que tiver 
conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na COPEL DIS. 

CLÁUSULA SEXTA - ITEM ORÇAMENTÁRIO 

§1. Os recursos para os desembolsos que serão efetuados pela COPEL DIS para a consecução dos 
objetivos deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA encontram-se inseridos no Programa de 
Eficiência Energética, estando previstos no Programa Orçamentário "Z3074 - Programa de Eficiência 
Energética. 

§2. Quanto ao CONSUMIDOR, os recursos estão previstos no _______________. 

CLÁUSULA SÉTIMA- GESTORES E FISCAIS DO TERMO 

Este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA terá como gestora a gerência da Divisão de Utilização de Energia e 
como fiscal o Sr(a). ________________. 

CLÁUSULA OITAVA- REPASSE DE VALORES 

§1. Os repasses que a COPEL DIS venha a ser obrigada a fazê-lo referente ao custo de materiais e 
equipamentos, mão de obra de terceiros, marketing, treinamento e capacitação, descarte de 
materiais e medição e verificação, somente serão efetuados após a instalação dos mesmos e/ou 
realização dos serviços. No caso de materiais e equipamentos deve-se ainda comprovar o descarte 
dos materiais substituídos, apresentando documentação conforme definido nos paragráfos 17 à 19, 
da Cláusula Quinta. 

§2. Os repasses que a COPEL DIS venha a ser obrigada a fazê-lo em favor do CONSUMIDOR face ao 
cumprimento dos objetivos declinados no presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, desde que 
expressamente aprovados e autorizados, deverá realizá-los através de depósito bancário, em conta 
específica tipo aplicação, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, agência ________, conta 
corrente __________, do CONSUMIDOR por este indicado, no impresso padrão fornecido pela 
Divisão de Contas a Pagar da COPEL DIS (SRF/DFID/VCPD), localizado à Rua José Izidoro Biazetto nº 
158, Bloco C, Mossunguê, em Curitiba - PR, CEP 81200-240, fone (41) 3331-4846, fax (41) 3331-4885. 

§3. O CONSUMIDOR obriga-se a realizar os pagamentos aos seus fornecedores, bem como qualquer 
movimentação financeira referente a este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, através da conta 
específica tipo aplicação informada nesse instrumento. 

§4. Os repasses que venham a ser realizados pela COPEL DIS em favor do CONSUMIDOR, deverão 
observar obrigatoriamente o calendário de desembolso da Companhia, fixado no endereço 
eletrônico www.copel.com (fornecedores - consulta dados financeiros). 

§5. Caso a data ajustada para a realização do repasse dos valores coincida com dia em que não haja 
borderô, o referido repasse será efetuado no borderô subsequente. 

§6. A COPEL DIS não se responsabilizará por eventuais atrasos nos repasses de valores que venham a 
ocorrer, caso a documentação suficiente e necessária para tanto a ser apresentada pelo 
CONSUMIDOR não atenda adequadamente as exigências e recomendações por ela estabelecidas. 

§7. Os valores envolvidos na consecução dos objetivos do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
estão definidos na Cláusula Quarta, parágrafo 1º e nos Anexos I e III, limitando-se aos seus 
montantes. 

§8. Na eventualidade do CONSUMIDOR vir a desembolsar valores superiores aos estabelecidos no 
Cronograma Financeiro (Anexo IV), ou adquirir equipamentos em quantidades superiores àquelas 
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estabelecidas no Anexo I, arcará obrigatoriamente, integralmente e por sua conta e risco, com os 
mesmos. 

CLÁUSULA NONA- DA DOCUMENTAÇÃO DO REPASSE 

§1. Na hipótese de ocorrência dos dispostos na Cláusula Oitava, do presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, o pagamento será procedido no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da documentação na COPEL DIS, mediante protocolo, desde que aprovados e 
autorizados expressamente pela COPEL DIS. 

§2. Apresentar a COPEL DIS carta, acompanhada das respectivas cópias autenticadas das notas fiscais, 
quando não eletrônicas, solicitando os valores referentes a materiais e equipamentos, mão de obra 
de terceiros, marketing, descarte de materiais e medições e verificações, anexando documentação 
fiscal compatível, até o montante previsto no Parágrafo 1º e seus subitens da Cláusula Quarta do 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§3. As cópias das notas fiscais deverão estar autenticadas, quando não eletrônicas, e também deverão 
especificar as quantidades, os valores unitários, subtotais e totais, referentes aos materiais e 
equipamentos, mão de obra de terceiros, transporte, marketing, treinamento e capacitação, 
descarte de materiais e medições e verificações, devendo ter sido emitidas dentro do prazo de 
vigência do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e conter em seu corpo a informação sobre 
o “Projeto de Eficiência Energética”, descrevendo o nome do Projeto e número do presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

§4. Apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos financeiros ou processo licitatório, de acordo com a 
Lei 8.666/1993 e Lei 15.608/2007, referentes a compra de materiais e equipamentos, bem como 
contratação de mão de obra de terceiros, contemplados no Anexo I do TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA. Os orçamentos mencionados deverão ser fornecidos por empresas idôneas. A COPEL DIS 
efetuará os desembolsos referentes a materiais, equipamentos e mão de obra de terceiros com base 
e limitado aos valores contidos no menor dos 3 (três) orçamentos apresentados, ou vencedor do 
processo licitatório. 

§5. O CONSUMIDOR deverá estar adimplente perante a COPEL DIS, tanto a(s) unidade(s) 
consumidora(s) beneficiada(s) pelo projeto assim como não constar débito em relação a raiz do 
CNPJ ao qual esta estiver vinculada. Caso o responsável legal pela assinatura do contrato seja de um 
CNPJ que difere em relação ao qual a unidade consumidora estiver vinculada, este também deverá 

estar adimplente perante a COPEL DIS.  

§6. O CONSUMIDOR deverá apresentar também, no momento da solicitação do repasse, prova de 
regularidade para com a Fazenda Municipal, prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, 
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, certificado de regularidade do FGTS - CRF, 
certidão negativa de inadimplência perante a Justiça do Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do Projeto objeto deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, Anexo I, será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

O prazo de execução e o desembolso dos recursos estão estabelecidos nos Cronogramas Físico e 
Financeiro, Anexo II e Anexo III, somente poderão ser alterados mediante aprovação da COPEL DIS. 

Na impossibilidade de cumprimento da condição avençada no parágrafo anterior, desde que devidamente 
justificado o fato superveniente, o CONSUMIDOR deverá comunicar imediatamente a COPEL DIS sobre o 
ocorrido, requerendo a dilação do prazo, possibilitando-lhe consultar a ANEEL sobre a prorrogação do 
prazo para conclusão do Projeto. 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA vigorará pelo prazo de __________ (________) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante concordância expressa das PARTES, através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENALIDADES 

§1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, de 
forma não justificada, sujeitará o CONSUMIDOR a pagar à COPEL DIS, a título de penalidade, o 
percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor global definido na Cláusula Segunda do 
instrumento em destaque. 

§2. Na hipótese da COPEL DIS vir a ser penalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
e/ou Poder Concedente , em virtude do descumprimento do cronograma de execução do projeto 
(Anexo I, II e III), obrigações e demais encargos ajustados no presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, o CONSUMIDOR ficará obrigado a ressarcir imediatamente e em caráter de urgência à 
COPEL DIS referente ao montante da multa aplicada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no 
caso. 

§3. No caso de cancelamento ou desconsideração do “Projeto” pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA - ANEEL, por descumprimento parcial ou total das metas estabelecidas no “Projeto” 
(Anexo I), motivado pelo CONSUMIDOR, este ficará obrigado a devolver a COPEL DIS, os valores 
entregues, referidos na Cláusula Quarta, Parágrafo 1°, em uma única parcela, no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da formalização da rescisão contratual, devidamente corrigidos pela variação 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) apurados no período, a contar da data do 
repasse até o dia da efetiva devolução. 

§4. Na hipótese das verificações dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de 
demanda retirada na ponta (kW) ou ainda, o custo da obra divergir do previsto no projeto aprovado 
pela COPEL DIS, de maneira a afetar o resultado da Relação Custo-Benefício (RCB) final, deverá o 
CONSUMIDOR apresentar justificativas por escrito para análise da COPEL DIS. 

§5. Na hipótese da COPEL DIS vir a ser penalizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – 
TCE/PR, em virtude de não cumprimento pelo CONSUMIDOR das atribuições, obrigações e demais 
encargos ajustados no presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, o CONSUMIDOR deverá 
obrigatoriamente ressarcir imediatamente e em caráter de urgência à COPEL DIS referente ao 
montante da multa aplicada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no caso. 

§6. A não observância dos Parágrafos 17º, 18º e 19º da Cláusula Quinta incorrerá na aplicação de multa 
ao CONSUMIDOR, equivalente a 10% do valor previsto na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, que será cobrada através de documento de cobrança emitido pela 
COPEL DIS contra o CONSUMIDOR, com vencimento em 30 dias contados da sua emissão. A multa 
prevista neste Parágrafo não libera o CONSUMIDOR da obrigação de executar o devido descarte, 
conforme previsto na Cláusula Quinta, Parágrafos 17º, 18º e 19º, sob pena de serem tomadas às 
medidas judiciais cabíveis, cujo ônus será suportado pelo CONSUMIDOR (custas judiciais, honorários 
periciais e advocatícios e outros). 

§7. No caso de descumprimento de quaisquer cláusulas avençadas no presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, os repasses previstos conforme Cláusula Quarta, parágrafo 1º serão 
suspensos até o saneamento das não conformidades apontadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

§1. Este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser rescindido mediante acordo entre as PARTES: 

a. Em caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas 



b. Em razão de imposição legal ou pela ocorrência de fato superveniente que o torne 
impraticável. 

c. Diante de manifesto interesse, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade 
públicas, bem como os compromissos assumidos com terceiros, até o limite exigível por lei. 

§2. A COPEL DIS rescindirá unilateralmente este contrato caso as verificações dos resultados finais de 
economia anual do consumo (MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou ainda, o custo da 
obra divergir do previsto no projeto aprovado pela COPEL DIS, de maneira a afetar o resultado da 
Relação Custo Benefício (RCB) final seja superior ao limite estabelecido pela ANEEL. Nesta hipótese, 
o CONSUMIDOR deverá devolver à COPEL DIS os valores recebidos, corrigidos pela variação da Taxa 
SELIC, apurados no período contado do recebimento dos valores até a efetiva devolução, em uma 
única parcela representada por fatura de diversos, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua 
emissão. 

§3. Caso este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA venha a ser rescindido por inadimplemento por parte 
do CONSUMIDOR, este se obriga a devolver os valores repassados pela COPEL DIS constantes na 
Cláusula Quarta deste pacto, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar 
da data do repasse até o dia da efetiva devolução, em uma única parcela representada por fatura de 
diversos, com vencimento em até 30 dias (trinta) dias da sua emissão. 

§4. Caso ocorra atraso na execução do Projeto, Anexo I, superior a 60 (sessenta) dias em relação ao 
cronograma físico apresentado pelo CONSUMIDOR, Anexo II, a COPEL DIS poderá rescindir o 
presente instrumento, sem prejuízo da aplicação da Cláusula Décima Segunda, Parágrafo 1°, bem 
como devolver à COPEL DIS os valores recebidos, corrigidos pela variação da Taxa SELIC, apurados 
no período contado do recebimento dos valores até a efetiva devolução, em uma única parcela 
representada por fatura de diversos, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emissão. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

§1. A qualquer tempo e de comum acordo das PARTES este instrumento poderá sofrer alterações, 
mediante Termos Aditivos, vedada, porém, a mudança de objeto, descaracterização do projeto 
(Anexo I) ou finalidade social. 

§2. Caso venha a ocorrer alterações nos valores definidos e estabelecidos no cronograma financeiro 
(Anexo III), para maior, exigindo desembolsos de valores superiores ao ajustados e pré estabelecidos 
no Anexo III, ao presente instrumento de ajuste, o CONSUMIDOR, deverá, obrigatoriamente, 
apresentar justificativa prévia e expressa da COPEL DIS, devidamente acompanhada de no mínimo 3 
(três) orçamentos, obtidos junto a entidades idôneas, sob pena de não conhecimento da solicitação, 
desde que não implique na mudança ou alteração da Relação Custo Benefício (RCB) superior a 10% 
(dez por cento) do valor previsto no Anexo I ou maior do que os limites estabelecidos na Resolução 
da ANEEL nº 556/2013 a ser formalizado mediante Aditivo Contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

§1. As PARTES de comum acordo ajustam que fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, do 
objeto do presente instrumento para terceiros. 

§2. O CONSUMIDOR se obriga, sempre que solicitado pela COPEL DIS, ANEEL ou pelo Tribunal de Contas 
ou outros órgãos de fiscalização, a prestar todas as informações relativas ao presente TERMO DE 
COOPERÇÃO TÉCNICA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO 

§1. Convencionam as PARTES que, sempre que houver a divulgação na mídia impressa, falada e 
televisiva através de releases, do apoio recebido, o CONSUMIDOR deverá indicar o Projeto como 



integrante do Programa de Eficiência Energética executado pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., 
regulamentado pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. 

§2. A seu exclusivo critério, a COPEL DIS se reserva o direito de divulgar, a qualquer tempo, o Projeto, 
objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, bem como os seus resultados, sem a 
necessidade de comunicação prévia, ou de solicitação de autorização do CONSUMIDOR. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

As PARTES, por si, seus empregados, prepostos e eventuais colaboradores, se obrigam a manter sigilo 
quanto às informações técnicas, comerciais e de negócio recebidas de terceiros ou da outra parte, 
verbalmente ou por escrito, que dizem respeito às questões da operação da outra parte, inclusive aquelas 
reveladas em reuniões, demonstrações, correspondências ou qualquer outro material que tiver acesso, 
salvo expressa autorização em contrário da outra parte. Excetuam-se a esta Cláusula as informações 
constantes no Procedimentos do Programa de Eficiência Energética  (PROPEE), disponibilizado no 
endereço eletrônico www.aneel.gov.br, como “Ações de divulgação de resultados e benefícios dos 
projetos de eficiência energética”, que poderão ser divulgadas pela COPEL DIS, interna ou externamente, 
pois são de domínio público. 

CLÁUSULA OITAVA - FORO 

As PARTES elegem o foro da Comarca de Curitiba - Estado do Paraná, como competente para dirimir as 
questões decorrentes da execução deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em detrimento de outro por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA em 2 (duas) vias, na 
presença de 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas. 

 

Curitiba, _____ de ________________________ de _______ 

 

COPEL DIS 

Diretor Diretor 

 

CONSUMIDOR 

Representante legal Representante legal 

 

TESTEMUNHAS 

Nome e CPF Nome e CPF 

  

http://www.aneel.gov.br/


ANEXO I - PROJETO 

 



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO 

 

ETAPAS 
ANO 1 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Etapa 1             

Etapa 2             

Etapa 3             

Etapa n             



ANEXO III - CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

ETAPAS 
ANO 1 

TOTAL 
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Etapa 1                0,00 

Etapa 2                0,00 

Etapa 3                0,00 

Etapa n                0,00 

TOTAL    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 



ANEXO IV - MODELO RELATÓRIO PARCIAL 

 

1. Projeto / obra:  

 

Coordenador:  Mês/Ano: _____/20__ 

 

2. Descrição de resultados parciais alcançados no mês: 

 

 

3. Cronograma físico: 

Etapas Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1. Etapa 1 
Prev.             

Real.             

2. Etapa 2 
Prev.             

Real.             

3. Etapa 3 
Prev.             

Real.             

4. Etapa n 
Prev.             

Real.             

Realização física do projeto (%) 
Prev.             

Real.             

 

 

4. Custos: 

Total (R$):  Realizado (R$):    % 

 

 

 

5. O desenvolvimento das atividades planejadas para o mês ocorreu conforme o planejado? 

 



SIM   NÃO  

 

Caso a resposta seja NÃO, preencher os itens 6 e 7. 

6. Justificativas: 

 

 

7. Impacto no cronograma: 

Data original:  

 

Nova data para o final do projeto:  

 

____________________, _____ de _________________ de ________ 

 

 

________________________________________ 

Coordenador do projeto 

 


