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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SAT Nº 001/2016  

 
A COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. , subsidiária integral da Companhia Paranaense 
de Energia – COPEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 04.368.865/0001-66, com sede à Rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco “A”, 
Mossunguê – Curitiba – Estado do Paraná, vem, pela presente, noticiar a realização 
de CHAMADA PÚBLICA  para a finalidade de selecionar empresas como 
credenciadas, destinadas a prestação de serviços de prospecção de clientes e 
intermediação da comercialização de produtos e serviços de telecomunicações para as 
cidades listadas no anexo VI,  em caráter não exclusivo, conforme regulamento contido 
neste edital. Esta chamada pública será encerrada em 25/10/2016, sendo esta a data 
limite para os interessados efetivarem sua participação. Tal prazo pode ser prorrogado a 
critério da Copel Telecomunicações S/A.  
 
As empresas interessadas em participar deverão postar nos correios, até 25/10/2016,  os 
documentos pertinentes  solicitados neste edital, ou efetuar a entrega dos documentos 
diretamente no endereço abaixo: 
 
Copel Telecomunicações S/A 
Superintendência Administrativo-Financeira da Telecomunicações  – SAT 
Departamento Administrativo da Telecomunicações - DADT 
Divisão de Suprimentos da Telecomunicações - VSPT 
Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco “A” – Sala 10  - Bairro Mossunguê 
CEP 81200-240 – Curitiba - Paraná 
 
Informações adicionais e/ou documentos poderão ser obtida(o)s no horário comercial, das 
08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas, conforme abaixo: 
Telefone: (41) 3331-3252 
e-mail: vivian.guimaraes@copel.com ; compras.telecom@copel.com 
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REGULAMENTO 

1. Introdução 

A Copel Telecomunicações S.A., buscando ampliar a sua carteira de clientes e a 
melhor rentabilização de seus investimentos em redes ópticas,  realiza a presente 
Chamada Pública, com o objetivo descrito no item 2 deste regulamento. 

2. Objetivo 

Selecionar, por meio da presente CHAMADA PÚBLICA, empresas para atuarem 
como credenciadas, visando a prestação de serviços de prospecção de clientes e 
intermediação da comercialização de produtos e serviços de telecomunicações para 
as cidades listadas no anexo VI,  em caráter não exclusivo. 

3. Da participação 

Poderão participar da CHAMADA PÚBLICA somente pessoas jurídicas que observem  
o contido no item 7 deste regulamento.  

4. Características dos serviços  

As empresas selecionadas como CREDENCIADA/CONTRATADA poderão fazer a 
prospecção comercial dos seguintes serviços/produtos: 
1)- Copel Fibra -  Internet Banda Larga Copel – Pessoas Físicas  e Jurídicas-  
conforme planos disponíveis  publicados em www.copeltelecom.com  
2)- RAV (REDE Mpls DE ALTA VELOCIDADE); 
3)- RAV-L2 (REDE DE ALTA VELOCIDADE Ponto a Ponto em LAYER 2); 
4)- Internet Corporativa Dedicada - (ACESSO A INTERNET COM IP FIXO);  
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Obs. : A Copel Telecom poderá alterar os planos de Copel Fibra - Internet Banda 
Larga Copel, para pessoas físicas e jurídicas, publicados em www.copeltelecom.com , 
sem prévio aviso. 

5. Rescisão, aplicação de sanções e descredenciamen to 

1. As sanções e penalidades por descumprimento das obrigações contratuais, assim 
como os motivos para rescisão contratual, encontram-se descritos em cláusula 
específica na minuta de contrato, anexa a este edital. 

 
2. As partes poderão solicitar o descredenciamento a qualquer tempo, mediante 

notificação expressa, apresentada com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

6. Comissão de Avaliação 

A Comissão de Avaliação será constituída por empregados da COPEL 
TELECOMUNICAÇÕES S.A., a qual terá a incumbência de qualificar e classificar as 
Propostas apresentadas na presente CHAMADA PÚBLICA. 

7. Condições de participação dos interessados 

1.  Poderão habilitar-se para este credenciamento as empresas que atendam os 
requisitos técnicos, administrativos e legais, e que apresentem requerimento 
acompanhado dos demais documentos,  obedecida a legislação em vigor. 

 
2. Não poderão participar deste credenciamento: 

a) Empresas suspensas do cadastro ou do direito de participar de licitações da 
COPEL, ou, ainda, que estejam impedidas de participar de licitações no âmbito da 
Administração Estadual, em decorrência do disposto no art. 155 da Lei Estadual 
nº 15.608/07; 

b) Sócios ou administradores de empresas que tenham sido penalizadas com o 
impedimento de licitar com a COPEL, enquanto perdurarem as causas da 
penalidade; 

c) Empresas cujos sócios integram ou integraram pessoa jurídica que se encontre 
impedida de licitar com a COPEL enquanto vigente a penalidade;  

d) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

e) Empresas falidas ou em processo de recuperação judicial; 
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f) Empresas em consórcio; 

g) Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

h) Interessados que não possam comprovar o vínculo empregatício ou contratual do 
pessoal a ser alocado na execução dos serviços. 

i) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 

3. Quando da formulação do requerimento, a empresa interessada deverá estar 
ciente que o CNPJ a ser utilizado para participação deverá ser o mesmo constante 
nos demais documentos de habilitação e, no caso de efetivação do 
credenciamento, o contrato será firmado com o mesmo CNPJ. 

 
4. O requerimento deverá ser encaminhado em 1 (uma) via , contendo na primeira 

página, no mínimo, as seguintes informações: 
 

Chamada Pública Copel SAT Nº 001/2016 
Objeto:  Credenciamento para a prestação de serviços de  prospecção de clientes e 
intermediação da comercialização de produtos e serviços de telecomunicações 
Proponente:(Razão Social Completa do interessado) 
CNPJ: (CNPJ do interessado, se empresa nacional) 
Endereço Completo: (endereço completo do interessado) 
Nome do Responsável pelo requerimento: 
Telefone e e-mail: 
Nome do Responsável Técnico para contato: 
Telefone e e-mail: 
Local, data e assinatura do responsável 

 
5. O requerimento a ser entregue pelo interessado deverá conter a descrição dos 

serviços, valores idênticos aos relacionados neste edital e as demais informações 
constantes do modelo de requerimento, com data e assinatura do representante 
legal da empresa. 

 
6. Se o interessado julgar necessárias quaisquer informações adicionais, deve dirigir-

se por escrito à COPEL TELECOM, solicitando esclarecimentos, antes de 
apresentar seu requerimento. Ao fazer tal solicitação, o interessado deverá definir 
e indicar claramente a parte a ser esclarecida e assegurar-se de que a COPEL 
TELECOM a receba. 

7.   Tais solicitações de esclarecimentos deverão ser feitas por escrito e 
encaminhadas ao endereço mencionado no preâmbulo deste edital, através de 
carta ou e-mail, fazendo referência sempre a esta Chamada Pública. A COPEL 
TELECOM não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais. 

8. Documentos para Habilitação 

Para habilitar-se ao processo de credenciamento, a empresa interessada deverá 
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apresentar os seguintes documentos, em original, cópia autenticada por oficial 
público, publicação em órgão da imprensa oficial ou emitidas por sistema 
eletrônico – rede de comunicação INTERNET, os quais deverão ter validade na 
data de apresentação da carta-proposta ou requerimento.  
 

 
8.1    Habilitação Jurídica 

• Empresário Individual: registro comercial;  

• Sociedades Anônimas: ato constitutivo registrado e ata da assembleia que 
elegeu seus atuais administradores; 

• Demais Sociedades Comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado; e no caso de Cooperativas apresentar 
também prova de inscrição na OCB – Organização das Cooperativas 
Brasileiras; 

• Sociedades Simples e/ou Civis: inscrição do ato constitutivo e prova da 
diretoria atual. 

 
8.2    Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a)    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao  domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do proponente na forma da lei; 

Observações: 
c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ocorrer 

mediante a apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a 
tributos federais e a dívida ativa da União. 

c.2) As provas de regularidade para com as Fazendas Estaduais e 
Municipais deverão ocorrer mediante apresentação de certidões 
negativas. 

       Importante: as certidões positivas com efeito de negativas serão aceitas 
como equivalentes às negativas. 

d) Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS. 

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho. 

Observação: 
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f.1) A prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho deverá ocorrer 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 

 

8.3    Qualificação Econômico-Financeira  
 

8.3.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) 
distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física.   
8.3.2) Demonstrações Contábeis, exigíveis na forma da Lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo: 

a) Balanço Patrimonial; e 

b) Demonstração do Resultado do Exercício. 

1.1.1.1. Serão consideradas aceitas as demonstrações contábeis 
exigíveis na forma da Lei, quando apresentadas por uma 
das formas abaixo indicadas: 

a) Publicação ou cópia autenticada da publicação de 
jornal de grande circulação editado na localidade em 
que está situada a sede da Companhia ou em jornal 
oficial da União, Estado ou do Distrito Federal, onde 
deve estar evidenciado o representante legal e 
contabilista responsável; 

b) Cópia autenticada do Termo de Abertura, Termo de 
Encerramento e das Demonstrações Contábeis 
transcritas do Livro Diário Impresso, autenticado na 
repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de 
Registro Civil), assinadas pelo representante legal e 
contabilista responsável; 

c)  Cópia do(s) Termo(s) de Autenticação, Termo de 
Abertura, Termo de Encerramento e das 
Demonstrações Contábeis contidos no  Livro Diário 
entregue via Sistema Público de Escrituração Digital - 
SPED. Enquanto o Livro Diário estiver pendente de 
autenticação na repartição competente, será admitida a 
apresentação do Recibo(s) de Entrega de Livro Digital 
em substituição ao Termo(s) de Autenticação. 

d) Tratando-se de proponente constituído no mesmo ano 
civil do Edital, deverão ser apresentadas cópias do 
instrumento de constituição e do balanço de abertura 
autenticadas na repartição competente (Junta 
Comercial ou Cartório de Registro Civil), assinadas 
pelo representante legal e pelo contabilista 
responsável. 
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1.1.1.2. Serão aceitas as Demonstrações Contábeis: 

a) Do penúltimo ou último exercícios sociais 
imediatamente anteriores ao exercício corrente, caso 
a entrega dos documentos de habilitação ocorra entre 
1º de janeiro e 31 de maio do exercício corrente; ou, 

b) Exclusivamente do último exercício social 
imediatamente anterior ao exercício corrente, caso a 
entrega dos documentos de habilitação ocorra entre 
1º de junho e 31 de dezembro do exercício corrente. 

Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis e/ou com 
rasuras. 

8.3.3)  A estrutura das demonstrações contábeis deve estar em consonância 
com a  legislação vigente, devendo os grupos, os subgrupos e as contas, que 
serão utilizados na análise de balanço, estar claramente individualizados, sob 
risco de prejudicar o cálculo dos indicadores econômico-financeiros.  

8.3.4) Recomenda-se apresentar subtotais nas demonstrações contábeis 
sempre que forem relevantes para o entendimento da posição patrimonial e 
econômico-financeira. 

8.3.5) Deverão ser observados no mínimo a abertura dos seguintes grupos, 
caso tenham saldos: 

a) Ativo Circulante; 

b) Ativo Não Circulante: Realizável a Longo Prazo, Investimentos, 
Imobilizados, Intangível; 

c) Passivo: Circulante, Não Circulante, Patrimônio Líquido; e 

d) Receitas, Despesas, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro, Resultado Operacional e Resultado do Exercício. 

8.3.6) A comprovação da boa situação econômico-financeira do proponente 
será feita através dos seguintes critérios: 

8.3.6.1) Indicadores  

a) Capacidade Econômico-Financeira 

A capacidade econômico-financeira será composta de três índices: 
liquidez corrente, liquidez geral e endividamento do patrimônio 
líquido. A soma algébrica das pontuações obtidas nos três índices 
será no máximo de nove pontos positivos e no mínimo nove pontos 
negativos. A capacidade econômico-financeira do proponente será 
considerada satisfatória quando a pontuação for no mínimo de cinco 
pontos positivos no exercício analisado, conforme método de cálculo 
de cada índice que compõe o indicador da capacidade econômico-
financeira: 
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a.1)  Liquidez Corrente: 

LC = AC/PC 

onde:  

LC = Índice de Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante  

PC = Passivo Circulante 

Determina-se a pontuação pela fórmula: 

Y = 4X - 4 

onde:  

Y = pontuação relativa à Liquidez Corrente 

X = índice obtido de Liquidez Corrente 

A pontuação máxima será limitada a +4 quando: 

a) o índice calculado for superior a 2,0; 

b) o dividendo (AC) for positivo e o divisor (PC) for 
zero.  

Será atribuída pontuação zero caso o dividendo 
(AC) e o divisor (PC) forem zero. 

A pontuação será de - 4 quando o índice 
calculado for igual a zero. 

As pontuações compreendidas no intervalo de + 4 
até - 4 serão determinadas quando o índice 
encontrado pela fórmula estiver entre 2,0 e zero. 

a.2) Liquidez Geral: 

LG = (AC + RLP)/(PC + PNC) 

onde:  

LG = Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo, grupo que faz 
parte do Ativo Não Circulante. 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante (antigo exigível a 
longo prazo) 
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Determina-se a pontuação pela fórmula: 

Y = 4X - 2 

onde:  

Y = pontuação relativa à Liquidez Geral  

X = índice obtido de Liquidez Geral 

A pontuação máxima será limitada a +2 quando: 

a) índice calculado for superior a 1,0;  

b) o dividendo (AC + RLP) for positivo e o divisor 
(PC + PNC) for zero.  

Será atribuída pontuação zero caso o dividendo 
(AC + RLP) e o divisor (PC + PNC) forem zero. 

A pontuação será de -2 quando o índice calculado 
for igual a zero. 

As pontuações compreendidas no intervalo (+2 
até -2) serão determinadas quando o índice 
encontrado pela fórmula estiver entre 1,0 e zero. 

a.3) Endividamento do patrimônio líquido 

EPL = (PC + PNC) / PL 

onde: 

EPL = índice de endividamento do Patrimônio 
Líquido 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante (antigo Exigível a 
Longo Prazo) 

PL = Patrimônio Líquido 

Determina-se a pontuação pela fórmula: 

Y= -4X + 7 

Onde: 

Y = pontuação relativa ao endividamento do 
Patrimônio Líquido 

X = índice obtido de endividamento do Patrimônio 
Líquido 
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A pontuação máxima será limitada a +3 quando: 

a) o índice calculado for inferior 1,0; 

b) o dividendo (PC + PNC) for zero e o divisor 
(PL) for positivo. 

A pontuação mínima será limitada a -3 quando: 

a) o índice calculado for superior a 2,5;  

b) independente do valor do dividendo (PC + 
PNC), o divisor (PL) for zero ou negativo. 

As pontuações compreendidas no intervalo (+3 
até -3) serão determinadas quando o índice 
encontrado pela fórmula estiver entre 1,0 e 2,5. 

b) Solvência Geral: 

SG = (AC + ANC) / (PC + PNC) 

Onde: 

SG = índice de Solvência Geral 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

ANC = Ativo Não Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 

A empresa será considerada Solvente e sua análise 
considerada positiva quando o resultado da fórmula for 
igual ou maior que “1”. 

c) Capital Circulante Líquido: 

CCL = AC - PC 

Onde: 

CCL = Capital Circulante Líquido 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

A análise será considerada positiva quando o resultado 
da fórmula for igual ou maior que “1“. 

8.3.7)  Classificação: 

8.3.7.1) Análise dos Indicadores 
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A verificação destas condições enquadrará a empresa em 
uma das seguintes classificações: 

Tipo 1:  pessoa jurídica com capacidade econômico-
financeira satisfatória, Solvente e com Capital 
Circulante Líquido positivo; 

Tipo 2:  pessoa jurídica com duas condições (capacidade 
econômico-financeira, Solvência Geral e Capital 
Circulante Líquido) positivas e uma negativa; 

Tipo 3: pessoa jurídica com uma das condições 
(capacidade econômico-financeira, Solvência 
Geral e Capital Circulante Líquido) positiva e duas 
negativas; 

Tipo 4:  pessoa jurídica que tenha capacidade econômico-
financeira insatisfatória, que seja insolvente e que 
não tenha Capital Circulante Líquido. A empresa 
que se enquadrar neste tipo não comprova boa 
situação financeira, conforme exigido no artigo 31, 
inciso I, da Lei nº 8.666/93, e portanto não será 
habilitada. 

Em função deste modelo de análise financeira, as 
empresas constituídas no exercício serão classificadas 
como tipo 2. 

8.3.8. Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira 

Serão considerados com boa situação econômico-financeira os 
proponentes que obtiverem: 

a) Análise dos Indicadores: classificação tipo 1, 2 e 3, conforme 
subtem 8.3.7.1. 

 

8.4   Responsabilidade Social 

Declaração de Responsabilidade Social do participante, conforme modelo anexo 
a este edital.  

 

8.5  Declaração de Idoneidade e Inexistência de impedime nto de participar em 
licitações 

Declaração de Idoneidade e Inexistência de impedimento de participar em 
licitações, conforme modelo anexo a este Edital.  
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8.6. Observação 

a) Quando a empresa requerente do credenciamento possuir o certificado de 
registro cadastral – CRC da COPEL vigente e válido, os documentos de 
habilitação constantes nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 que estiverem atualizados 
no cadastro poderão ser dispensados. 

Caso o certificado de registro cadastral não seja apresentado por ocasião 
do recebimento dos documentos para habilitação e requerimento, a 
Comissão de Avaliação da documentação verificará junto ao cadastro de 
fornecedores da COPEL, se o mesmo está devidamente habilitado. 

O certificado de registro cadastral - CRC, da matriz não dispensa as filiais 
da apresentação dos documentos de habilitação e vice-versa; 

b) Os proponentes ficam obrigados a apresentar, durante o processo de 
credenciamento, os documentos válidos em substituição àqueles que 
estejam vencidos e que deram origem à emissão do Certificado de 
Registro Cadastral da COPEL (CRC). 

c) O Certificado de Registro Cadastral da COPEL (CRC) da matriz não 
dispensa as filiais da apresentação dos documentos de habilitação. 

9. Prazo para Credenciamento 

 
O prazo para credenciamento iniciar-se-á a partir da data de publicação deste 
instrumento no Diário Oficial do Estado do Paraná e em Jornal de Grande 
Circulação no Estado do Paraná, estendendo-se até a data de encerramento 
prevista na primeira página deste Edital. 

10. Da apresentação, recebimento e avaliação dos re querimentos 

1. O recebimento da documentação ocorrerá nos dias de expediente normal, nos 
horários citados no preâmbulo deste Edital. 

 
2. O requerimento terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega. 

A avaliação dos requerimentos devidamente instruídos será realizada no prazo de 
até 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento, sendo que o resultado desta 
avaliação será publicado no Diário Oficial do Estado.  

 
3. Os habilitados serão convocados para assinarem os respectivos contratos, em 

obediência às prescrições do Art. 64 da Lei nº 8666/1993. 
 
4.   O requerimento para credenciamento e demais documentos de habilitação  

deverão ser entregues/enviados, em envelope fechado e lacrado, no/ao local 
estabelecido no preâmbulo deste edital, à Comissão de Avaliação, contendo em 
sua parte externa frontal os seguintes dizeres:  
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TELECOMUNICAÇÕES  – SAT 

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  DA TELECOMUNICAÇÕES 

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO,  158 – BLOCO  “A”  – SALA  10 - BAIRRO  
MOSSUNGUÊ 

CEP 81200-240 – CURITIBA  – PARANÁ 

CHAMADA  PÚBLICA  COPEL SAT N° 001/2016 

CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços de  prospecção de 
clientes e intermediação da comercialização de produtos e serviços de 
telecomunicações, para as cidades listadas no anexo VI, em caráter não exclusivo. 

 
5. De modo a facilitar o manuseio do conteúdo dos envelopes e para fins de 

segurança, recomenda-se que suas páginas sejam numeradas e rubricadas. 
 

6. A análise da documentação e requerimento será realizada por uma Comissão de 
Avaliação composta por empregados das seguintes áreas: Departamento 
Administrativo da Telecom (SAT/DADT) e Departamento Comercial de Serviços de 
Telecomunicações (CTE/DCTE),  apoiados pelas áreas jurídica e contábil (quando 
necessário), conforme abaixo: 

 
Titulares: 
-  Vivian Soares Guimarães (coordenadora)  
- Elaine Cristina V. Donato 
- Wesley de Souza Carvalho  
 
Suplentes: 
 -  Estevão Smach 
- Alexandre Schmidlin Marczynski  
- Anadir Cristina S. de Matos  
 

7. É facultada à Comissão de Avaliação a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
8. É facultada à Comissão de Avaliação a não seleção de empresas que, de alguma 

forma, não preencham na sua totalidade os requisitos constantes deste Edital. 
 

9. Da decisão da Comissão de Avaliação caberá recurso, em única instância, com 
efeito suspensivo à autoridade signatária do edital, desde que interposto perante a 
Comissão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação em Diário 
oficial do Estado, sob pena de preclusão. 
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11. Da remuneração 

1. Os serviços prestados objeto desta Chamada Pública, serão remunerados ao 
percentual de 7,5% (sete e meio por cento) calculado sobre o resultado da 
multiplicação da mensalidade vigente na data de realização da venda do 
serviço/produto por 12 (doze), para serviço/produto prospectado com venda 
intermediada pela CREDENCIADA/CONTRATADA, limitado ao teto máximo de 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A tabela de valores mensais de cada 
serviço, vigente quando da publicação deste edital, encontra-se no Anexo VII.  

2. Assim temos que para cada serviço/produto prospectado com venda intermediada 
pela CREDENCIADA/CONTRATADA, há um valor definido no Anexo VII. Quanto 
maior sua produtividade, maior o valor a receber. Em razão deste fato, não se 
permite fixar (estabelecer) valor no Contrato de Prestação de Serviço. O valor 
global máximo disponibilizado para o presente Certame Licitatório é finito. Cada 
Credenciado (havendo mais de um) atua de maneira independente, porém a 
origem dos recursos para o pagamento dos serviços é a mesma. Existindo mais 
de um Credenciado, o limite máximo de valores a serem dispendidos pela 
Contratante é aquele definido para o Certame em destaque. 

3. A COPEL pagará para a CREDENCIADA/CONTRATADA mensalmente, o valor 
correspondente aos serviços prospectados com venda intermediada pela 
CREDENCIADA/CONTRATADA, no prazo de 30 dias após a emissão da Nota 
Fiscal e apresentação de relatórios e documentação necessária, que constam em 
contrato, de acordo com as seguintes condições: 

a) A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá entrar com os pedidos de venda 
unicamente pelo acesso exclusivo no WVT – Web Vendas Telecom 
Credenciados, fornecido pela Contratante, para os produtos de banda larga. 
Para os demais serviços/produtos, os pedidos deverão ser remetidos para o 
endereço de e-mail : credenciadostelecom@copel.com, que tratará os 
pedidos de acordo com os trâmites de viabilidades técnico-comercial, quando 
então o Credenciado terá a resposta a respeito do orçamento e demais 
condições da proposta para o cliente. 

b) fornecer relatório resumo mensal, com a quantidade de serviços prospectados 
e com a intermediação da comercialização efetivada.  

 
c) Considerar que a validade da proposta Comercial da COPEL TELECOM 

liberada para aceite do cliente, é de 30 dias corridos. Estando a proposta 
vencida e a CREDENCIADA/CONTRATADA não solicitar a renovação da 
mesma,  a COPEL poderá, através de seus canais de atendimento, realizar a 
prospecção e finalizar a contratação junto ao cliente. Neste caso a 
CREDENCIADA/CONTRATADA não terá direito a qualquer remuneração. 
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d) Cabe à CREDENCIADA/CONTRATADA dispor, além da mão de obra, dos 
veículos, ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários para a 
execução dos serviços. 

 
e) O faturamento pelos serviços prestados pela CREDENCIADA/CONTRATADA 

será autorizado após a arrecadação da fatura relativa a segunda mensalidade 
do serviço prestado ao cliente. Não haverá nenhum outro pagamento à 
CREDENCIADA/CONTRATADA, exceto os valores derivados dos serviços 
prestados  pela atividade de comercialização, como também não  serão pagos 
ajudas de custo  e ressarcimentos de despesas de qualquer natureza. 

 
f) Após o pagamento, pelo cliente final, da segunda mensalidade do serviço 

comercializado pela CREDENCIADA/CONTRATADA, e no mês subsequente 
ao pagamento desta segunda mensalidade,  a Copel encaminhará o relatório 
detalhado contendo a relação de clientes e dos respectivos valores a serem 
pagos  à CREDENCIADA/CONTRATADA,  para sua  análise prévia. O 
Relatório detalhado será enviado à CREDENCIADA/CONTRATADA  no dia 10 
(dez) de cada mês ou no dia útil subsequente a data ora definida. A 
CREDENCIADA/CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para contestação ou 
aceitação das informações consignadas no Relatório detalhado.  

 
g) O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota 

fiscal/fatura relativa à  prestação dos serviços, acompanhada do relatório e 
demais documentos previstos em contrato. 

 
h) Não serão consideradas para fins de pagamento dos valores referidos na 

Cláusula 11º do presente Edital, os serviços contratados pelo próprio 
credenciado e de empresas controladas ou coligadas. 

 

4. Será vedado o pagamento de quaisquer outros valores, exceto aqueles derivados 
dos serviços de prospecção e intermediação da comercialização de 
produtos/serviços de telecomunicações, conforme anteriormente descrito. 
 

5. Ocorrendo desistência do cliente ou diminuição do plano contratado, após a 
prospecção e intermediação da comercialização de serviços/produtos realizado 
pela CREDENCIADA/CONTRATADA, mesmo que tais serviços já tenham sido 
remunerados pela COPEL TELECOM, serão estornados os valores equivalentes 
através de débito em valores a receber pela CREDENCIADA/CONTRATADA, 
conforme abaixo: 
 
a) até 30 dias: após o pagamento da segunda mensalidade – 100% (cem por 

cento) do valor pago; 
b) de 30 a 90 dias: após o pagamento da segunda mensalidade – 50% 

(cinquenta por cento) do valor pago; 
c) de 90 a 180 dias: após o pagamento da segunda mensalidade – 30% (trinta 

por cento) do valor pago; 
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d) após 180 dias:  não haverá estorno. A mesma situação de não estorno aplicar-
se-a na hipótese de cancelamento do Cliente quando  comprovadamente tiver 
origem em situação originada pela Copel, decorrente da má qualidade do 
serviço de telecomunicações  prestados. 

e) Na hipótese de inexistência de valores a receber pela 
CREDENCIADA/CONTRATADA , a COPEL TELECOM  emitirá nota de débito, 
apresentado-a à CREDENCIADA/CONTRATADA  para pagamento imediato, 
obrigando-se a CREDENCIADA/CONTRATADA a realizar o pronto 
pagamento.  

 
6. Quando a comercialização de serviços/produtos for realizada através dos canais 

de atendimento da COPEL Telecomunicações S.A., seja pelo 0800, Atendimento 
Comercial  ou através da interface web aberta ao público em geral, não haverá 
remuneração de qualquer natureza a CREDENCIADA/CONTRATADA.  
 

7. A prospecção e intermediação da comercialização de serviços/produtos deve ser 
realizada integralmente pela CREDENCIADA/CONTRATADA, sem nenhuma 
atuação da COPEL no processo, exceto aquelas que são necessárias para 
elaboração da viabilidade técnica de atendimento assim como levantamento dos 
custos de instalação dos serviços.  

12. Condições Gerais 

 
1. Os interessados deverão levar em conta para a participação na seleção e 

credenciamento, os seguintes fatores: 
 

• Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e seus 
anexos, especialmente o constante da cláusula – OBRIGAÇÕES DA 
CREDENCIADA/CONTRATADA, da Minuta de CONTRATO. 

• Todas as peculiaridades relativas aos serviços. Não serão levadas em conta, 
durante a execução dos serviços, quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento destas condições. 

• Todas as “Obrigações da CREDENCIADA/CONTRATADA”, constantes da minuta 
de Contrato, assim como a Cláusula Vigésima Terceira da Minuta de CONTRATO 
– Vedação à Prática de Nepotismo. 

• Despesas para mobilização e desmobilização do quadro de pessoal a ser 
utilizado na execução do objeto desta Chamada Pública. 

• Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o 
objeto desta Chamada Pública, tais como: mão-de-obra, encargos sociais, 
tributos, uniformes,  alimentação, transporte, seguro de vida/saúde, lucros + BDI 
(boletim de despesas indiretas) e outros. 

• A alíquota para o Imposto sobre Serviços – ISS exigida, nos termos da Lei 
Complementar nº 116, artigo 3º – Inciso VI, de 31 de julho de 2003, do local da 
execução do (s) serviço (s)/Município competente de arrecadação do tributo. 
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• A data base da categoria para efeito de acordo coletivo de trabalho, não cabendo 
às CREDENCIADAS/CONTRATADAS, em decorrência de tal acordo, o pleito de 
reequilíbrio econômico financeiro do Contrato. 

 
2. A COPEL TELECOM reserva-se o direito de revogar, encerrar,  anular ou adiar a 

presente Chamada Pública, bem como reduzir o seu objeto sem que caiba aos 
participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. A Comissão tem 
poderes para decidir a desclassificação da(s) proposta(s) que não atenda(m) 
integralmente as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
3. Os participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação da 

documentação exigida nesse Edital e a COPEL TELECOM não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do procedimento licitatório. 

 
4. O Participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do Participante que o tiver apresentado, além da 
possível responsabilização civil e criminal, na forma da Lei. 

 
5. A  COPEL TELECOM se reserva o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas na presente Chamada Pública. 
 

6. Fica estabelecido o foro da cidade de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões 
oriundas da presente Chamada Pública. 

13. Recursos 

 
Os recursos financeiros próprios, disponibilizados para pagamento dos serviços 
contratados através desta Chamada Pública, é da ordem de R$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de reais) e estão previstos conforme disposto no presente Edital.  

 
 

Curitiba, 20 de setembro de 2016. 
 
 
 
______________________________        ______________________________ 

  Adir Hannouche                  Mauricio Dayan Arbetman 

       Diretor Presidente da Copel                                      Diretor Adjunto da Copel           
Telecomunicações                                                      Telecomunicações    

Design.: Ata da 30ª AGE da Copel         Design.: 14ª RECAD de 10/10/2013   
Telecomunicações de 30/07/2013    
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
 
É objeto desta CHAMADA PÚBLICA a seleção de empresas a serem credenciadas para 
a prestação de serviços de prospecção de clientes e a intermediação da comercialização 
de produtos/serviços de telecomunicações para as cidades constantes do Anexo VI , em 
caráter não exclusivo, de acordo com o edital de CHAMADA PÚBLICA COPEL N.º SAT 
001/2016 e seus anexos. 
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAM ENTO PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO DE CLIENTES E IN TERMEDIAÇÃO 
DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TELECO MUNICAÇÕES 
 
À 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A 
Superintendência Administrativo-Financeira da Telecomunicações – SAT 
Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco A – bairro Mossunguê 
CEP 81200-240 – Curitiba - PR 
 

REQUERIMENTO 
 
CREDENCIAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  PROS PECÇÃO DE 
CLIENTES E INTERMEDIAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PROD UTOS E 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
À 
Comissão de Avaliação da Chamada Pública Copel SAT 001/2016 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Através do presente requerimento, manifestamos interesse no credenciamento de nossa 
empresa para a execução de serviços de prospecção de clientes e intermediação da 
comercialização de produtos e serviços de telecomunicações objeto da Chamada 
Pública em epígrafe, para as cidades listadas no  ANEXO VI, em caráter não exclusivo. 
 
Para tal, anexamos a este requerimento, os documentos para habilitação solicitados no 
Edital. 
 

 
Atenciosamente, 

 
Nome da empresa 
Nome do representante legal 
Cargo 
CNPJ da empresa 
Endereço Completo com telefone e e-mail de contato 
Nome do Responsável pelo requerimento 
Telefone e e-mail 
Nome do Responsável Técnico para contato 
Telefone e e-mail 
Local, data e assinatura do responsável 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE  

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR EM LICITA ÇÕES 

 

 

............................................................, CNPJ nº ..............................................., por 
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades 
legais, para fins de seleção na CHAMADA PÚBLICA COPEL SAT nº 001/2016, que: 

• os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do 
cumprimento do objeto; 

• aceita participar do presente processo de seleção; 

• aceita as condições estipuladas neste edital e assume integralmente a 
responsabilidade pelo cumprimento de seu objeto; 

• não se encontra declarada inidônea/impedida para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública; 

• cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e 
inexiste fato impeditivo para tal. 

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de Licitação no âmbito da 
Administração Estadual em decorrência do disposto no artigo 155 da Lei Estadual nº 
15.608/07. 

 

Local,  Dia / Mês / Ano 

 

............................................................................................................. 

Assinatura e nome do (representante legal ou procurador) 
 
Nota: Incluir a declaração no envelope de apresenta ção dos documentos de 
credenciamento. 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

................................................................................................................. inscrita no CNPJ 
nº ................................, por intermédio de seu sócio, proprietário ou diretor o(a) Sr(a) 
............................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
....................................... e CPF nº ......................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Observação: Emprega menor, a partir de quatorze ano s, na condição de aprendiz?   

Sim (   )              Não (   ) 

 

 

Local,  Dia / Mês / Ano 

 

............................................................................................................. 

Assinatura e nome do (representante legal ou procurador) 
 
 
Nota: Incluir a declaração no envelope de apresenta ção dos documentos de 
credenciamento 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PARA EMPRESAS CREDENCIADAS 

 
 
 

 
CONTRATO Nº _________ 

 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A E DE 
OUTRO................................. 

 
 
 
 
A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL , através de sua Subsidiária Integral, 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A , com sede à Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco “A”, 
em Curitiba - PR, inscrita no CNPJ sob n.º 04.368.865/0001-66 e Inscrição  
Estadual nº 90.233.099-28, neste ato representada por seu (Delegação conforme níveis de 
competência), aqui denominada COPEL e, de outro lado, a 
............................................................................, com sede à ...................................................., 
inscrita no CNPJ sob n.º ......................................, neste ato representada por seu 
............................................, aqui denominada CREDENCIADA/CONTRATADA , celebram o 
presente CONTRATO, o qual reger-se-á pelas normas gerais da Lei Federal 8.666/93, Lei 
Estadual 15.608/2007 e pelas cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira – OBJETO: 
 
É objeto do presente Contrato a prestação de serviços de prospecção de clientes e a 
intermediação da comercialização de produtos/serviços de telecomunicações para as cidades 
constantes do Anexo VI , em caráter não exclusivo, para pessoas físicas e  jurídicas,    em 
conformidade com a CHAMADA PÚBLICA COPEL N.º SAT 001/2016, de ____/____/2016. 
 
 
Cláusula Segunda - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
 
Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto naquilo que de forma 
diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito, os seguintes documentos: 
 
• O edital da Chamada Pública COPEL Nº SAT 001/2016 e seus anexos. 

 
• O Requerimento de Solicitação de Credenciamento datado de _____/_____/_______ 
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• O Guia de Orientações de Segurança e Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas, 
disponível na Internet, no endereço eletrônico “www.copel.com ” e considerado desde já 
como de conhecimento da CREDENCIADA/CONTRATADA. 

 
§ 1º.  Os padrões, normas, manuais e especificações técnicas da COPEL 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. são considerados como já de conhecimento e posse da 
CREDENCIADA/CONTRATADA. 

 
§ 2°. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos integrantes e este Contrato 

prevalecerá este último. 

 
Cláusula Terceira – ORIGEM  DOS  RECURSOS: 
 
Os recursos destinados a este CONTRATO estão previstos no Orçamento Anual de Custeio da  
Área. Centro Financeiro: TAZ 000471 Item Financeiro: CS 930016. 

 
Cláusula Quarta – PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

 
Pelos serviços objeto deste contrato a COPEL TELECOM irá PAGAR à 
CREDENCIADA/CONTRATADA o equivalente ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento) 
calculado sobre o resultado da multiplicação da mensalidade vigente na data de realização da 
venda do serviço/produto por 12 (doze), para serviço/produto prospectado com venda 
intermediada pela CREDENCIADA/CONTRATADA, limitado ao teto máximo de valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). A tabela de valores mensais de cada serviço encontra-se disposta no 
Anexo VII.  
 
4.1. A COPEL TELECOM pagará para a CREDENCIADA/CONTRATADA mensalmente, o 

valor correspondente aos  serviços realizados no prazo de 30 (trinta) dias, após a 
emissão da Nota Fiscal e apresentação de relatórios e documentação necessária, que 
constam em Contrato. 
 

4.2. A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá fornecer relatório resumo mensal, com a 
quantidade de serviços comercializados.  

 
a) Cabe à CREDENCIADA/CONTRATADA dispor, além da mão de obra, dos veículos, 

ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários para a execução dos serviços. 
 

b) Os faturamentos pelos serviços prestados  pela CREDENCIADA/CONTRATADA serão 
autorizados após a arrecadação da fatura relativa a  segunda mensalidade do serviço 
prestado ao cliente. Não haverá nenhum outro pagamento à 
CREDENCIADA/CONTRATADA, exceto os valores derivados dos serviços prestados 
pela atividade de prospecção e intermediação da  comercialização, como também não 
serão pagos ajudas de custo  e ressarcimentos de despesas de qualquer natureza. 

 
c) Após o pagamento pelo cliente final da segunda mensalidade do serviço 

comercializado pela CREDENCIADA/CONTRATADA, no mês subsequente ao 
pagamento desta segunda mensalidade, a Copel encaminhará o relatório detalhado 
contendo a  relação de clientes e dos respectivos valores a serem pagos  à 
CREDENCIADA/CONTRATADA  para sua  análise prévia. O Relatório detalhado será 
enviado à CREDENCIADA/CONTRATADA no dia 10 (dez) de cada mês ou no dia útil 
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subsequente a data ora definida. A CREDENCIADA/CONTRATADA terá 5 (cinco) dias 
úteis para contestação ou aceitar o relatório apresentado, incluindo-se neste mesmo 
prazo o período para emissão da nota fiscal.  

 
d) O pagamento será efetuado em  até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura 

relativa à prestação dos serviços, que deve ser entregue acompanhada do relatório e 
demais documentos previstos em contrato. 

 
e) Não serão consideradas para fins de pagamento dos valores referidos na presente 

Cláusula os serviços contratados pelo próprio credenciado e de empresas controladas 
ou coligadas.  

 
4.3. Será vedado o pagamento de quaisquer outros valores, exceto aqueles derivados dos 

serviços de prospecção e intermediação da comercialização de produtos/serviços de 
telecomunicações, conforme anteriormente descrito. 

 
4.4. Ocorrendo desistência do cliente ou diminuição do plano contratado, após prospecção e 

intermediação da comercialização de serviços/produtos realizadas pela 
CREDENCIADA/CONTRATADA, mesmo que  tais serviços já tenham sido remunerados 
pela COPEL, serão estornados os valores equivalentes através de débito em valores a 
receber pela CREDENCIADA/CONTRATADA, conforme abaixo: 
 
a) até 30 dias após o pagamento da segunda mensalidade – 100% (cem por cento) do 

valor pago; 
 

b) de 30 a 90 dias após o pagamento da segunda mensalidade – 50% (cinquenta por 
cento) do valor pago; 

 
c) de 90 a 180 dias após o pagamento da segunda mensalidade – 30% (trinta por cento) 

do valor pago; 
 

d) após 180 dias – não haverá estorno. A mesma situação de não estorno aplicar-se-a 
na hipótese de cancelamento do Cliente quando  comprovadamente tiver origem em 
situação originada pela Copel, decorrente da má qualidade do serviço de 
telecomunicações  prestados. 

e) Na hipótese de inexistência de valores a receber pela 
CREDENCIADA/CONTRATADA , a COPEL TELECOM  emitirá nota de débito, 
apresentado-a ao CREDENCIADA/CONTRATADA  para pagamento imediato, 
obrigando-se a CREDENCIADA/CONTRATADA a realizar o pronto pagamento.   

 
4.5. Quando a comercialização de serviços/produtos for realizada através dos canais de 

atendimento da COPEL Telecomunicações S.A., seja pelo 0800, Atendimento Comercial  
ou através da interface web comum disponível ao público em geral, não haverá  
remuneração de qualquer natureza à CREDENCIADA/CONTRATADA.  

 
4.6. A prospecção e intermediação da comercialização de serviços/produtos deve ser realizada 

integralmente pela CREDENCIADA/CONTRATADA, sem nenhuma atuação da COPEL 
TELECOM no processo, exceto aquelas que são necessárias para elaboração da 
viabilidade técnica de atendimento e do levantamento dos custos de instalação dos 
serviços para os seguintes produtos/serviços:  
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1) Copel Fibra -  Internet Banda Larga Copel – Pessoas Físicas  e Jurídicas,-  conforme 
planos disponíveis por região, observando-se o publicado em www.copeltelecom.com . 

2) RAV (REDE Mpls DE ALTA VELOCIDADE); 

3) RAV-L2 (REDE DE ALTA VELOCIDADE Ponto a Ponto em LAYER 2); 

4) Internet Corporativa Dedicada - (ACESSO A INTERNET COM IP FIXO);  
 

Obs. : A COPEL TELECOM  poderá alterar os planos de Copel Fibra - Internet Banda 
Larga Copel, para pessoas físicas e jurídicas, publicados em 
www.copeltelecom.com , sem prévio aviso. 

 
Cláusula Quinta – CONTABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

§ 1º  A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá fornecer relatório mensal das prospecções 
realizadas (RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO), indicando o número do Contrato 
comercializado, cliente final com CPF ou CNPJ, produto, velocidade e valor mensal. O 
prazo para entrega deste relatório será até o 5º (quinto) dia  útil do mês subsequente à 
prospecção. 

 
§ 2º O RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO será validado pela Copel em até 5 (cinco) dias úteis do 

seu recebimento, verificando a conformidade das informações ali contidas em cotejo com 
as informações do sistema comercial da Copel, onde deverão constar como encaminhados 
para ativação e/ou já ativados, sob pena de aplicação do item 4.4 da cláusula quarta deste 
instrumento. 

 
§ 3 º Após esta validação, a CREDENCIADA/CONTRATADA será informada sobre o resultado 

da análise, bem como  a necessidade ou não de ajustes. 
 
§ 4º  Validado o RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO, o mesmo será incluído no rol de valores a 

pagar, de acordo com as condições estabelecidas no parágrafo 17º da cláusula sexta 
deste Contrato. 

 
§ 5º Quaisquer tributos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste instrumento, cuja 

base de cálculo seja o preço contratado, implicarão na revisão dos preços, em igual 
medida, para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
§ 6° A nota fiscal/fatura adequada e corretamente emitida, deverá ser entregue na Copel 

Telecomunicações S.A., CNPJ 04.368.865/0001-66, Inscrição Estadual 90.233.099-28, 
com sede na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, bloco A, Mossunguê, Curitiba/PR, sob 
protocolo, no Departamento Comercial de Telecom – DCTE – SALA 34. 

 
§ 7º A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá discriminar na nota fiscal, se devido, a 

incidência dos impostos:  
 

a) Imposto sobre Serviços – ISS, nos termos da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003 e atendendo a legislação de cada município, bem como destacar o 
município onde foi executado o serviço – a base de cálculo do ISS – alíquota e o valor 
a ser retido; 
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b) Quando aplicável indicar no documento fiscal do valor correspondente à retenção 
sobre os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de 
direito privado, conforme art.29 e 30 da Lei 10.833/2003: Imposto sobre a Renda (IR), 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep. 

c) Quando aplicável indicar no documento fiscal do valor da retenção do INSS, nos 
termos da Instrução Normativa RFB nº 971/2009; 

d) Quando aplicável indicar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 
e, atendendo a legislação do Estado do Paraná nos termos do Regulamento do ICMS-
PR - Decreto 1980/2007. 

 
Cláusula Sexta - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
A COPEL TELECOM pagará à CREDENCIADA/CONTRATADA, deduzidos, se houver, os 
valores de multas previstos na Cláusula Décima Quarta (Das Penalidades), após 30 (trinta) dias 
da apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
§ 1º A nota fiscal/fatura (mensal) deverá: 
 

a) Especificar a quantidade, os valores unitários, subtotais, total e o número deste 
Contrato; 

b) Ser emitida com o mesmo CNPJ da CREDENCIADA/CONTRATADA constante no 
preâmbulo deste Contrato. 

 
§ 2º A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá detalhar o(s) tributo(s) incidente(s) e 

respectiva(s) alíquota(s). 
 
§ 3º De acordo com o Decreto nº 1.676/2010, da Prefeitura Municipal de Curitiba, o prestador 

de serviço, pessoa jurídica, que emitir nota fiscal/fatura autorizada por outro município para 
serviços realizados dentro do município de Curitiba que não estejam sujeitos à retenção de 
Imposto Sobre Serviços - ISS, deverá se inscrever no Cadastro de Prestadores de 
Serviços de Outros Municípios – CPOM, junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Caso não 
seja realizada a inscrição no mencionado cadastro, a COPEL efetuará a retenção do ISS 
conforme determinação do citado Decreto. 

 
§ 4º A CREDENCIADA/CONTRATADA, ao emitir documento fiscal, deverá obrigatoriamente 

enviar para a COPEL TELECOMt: 
 

a) O arquivo .pdf da respectiva nota  fiscal  para o e-mail da área gestora do Contrato;  

b) O arquivo XML  da respectiva nota fiscal eletrônica para o e-mail 
"nf.eletronica@copel.com", no caso de "nota fiscal de materiais", logo após a sua 
emissão, antes da entrega do material para a COPEL, com a identificação, no 
“assunto” do e-mail, do nome da CREDENCIADA/CONTRATADA e do número da nota 
fiscal, conforme disposto no Decreto Estadual do Paraná nº 2.129/2008, e na Norma 
de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná nº 49/2008. Os arquivos XML não 
poderão estar compactados e devem estar em conformidade com as disposições 
técnicas estabelecidas no Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica, sob pena 
de não serem processados. 
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§ 5º Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela 

CREDENCIADA/CONTRATADA ou nos documentos que a integram, esta será devolvida 
para as devidas correções.  

 
§ 6º Quando aplicável, a COPEL fará a retenção e o recolhimento da Contribuição 

Previdenciária devida pela CREDENCIADA/CONTRATADA, com base na alíquota prevista 
na legislação previdenciária, calculada sobre o valor da mão-de-obra.  

 
§ 7º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CREDENCIADA/CONTRATADA e apresentada 

na COPEL para protocolo, impreterivelmente, até o dia 20 de cada mês ou no dia útil 
imediatamente seguinte, para que haja tempo hábil na retenção e recolhimento dos 
respectivos impostos, encargos e contribuições. 

 
§ 8º A COPEL TELECOM não responderá solidariamente pelo eventual inadimplemento das 

obrigações assumidas individualmente, ficando a responsabilidade de cada subsidiária 
integral limitada aos valores previstos para faturamento de cada uma delas. 

 
§ 9º A fatura apresentada somente será liberada para certificação se a 

CREDENCIADA/CONTRATADA estiver em dia com os encargos sociais e trabalhistas. 
Deverá, para tanto, comprovar junto à COPEL TELECOM no final de cada mês, através de 
cópias de recibos e guias de recolhimento, devidamente quitados, relativo ao mês 
imediatamente anterior, bem como das certidões negativas de débitos municipais, 
estaduais e federais, INSS e FGTS, devendo tais documentos serem encaminhados à 
COPEL TELECOM, juntamente com a relação de empregados que atuam diretamente na 
execução dos serviços.  

 
§ 10º Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente bancária da 

CREDENCIADA/CONTRATADA, em estabelecimento bancário por ela indicado no 
impresso padrão, fornecido pelo Departamento Econômico-Financeiro da Telecom (DEFT) 
da COPEL, sito à Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco “A” – bairro Mossunguê – Curitiba 
– PR – CEP 81200-240 – Fone (41) 3331-3517. 

 
§ 11º A COPEL TELECOM não se responsabilizará por atraso de pagamentos de notas 

fiscais/faturas sem indicação do número do contrato e item(ns) correspondente(s). 
 
§ 12º  A COPEL TELECOM não reembolsará, em hipótese alguma, tributos indevidamente 

calculados, multas fiscais e demais acréscimos tributários. 
 
§13º Considerando que o pagamento do preço contratado será feito mediante crédito em conta 

corrente, é vedado à CREDENCIADA/CONTRATADA a emissão de duplicata para 
circulação. O descumprimento desta obrigação sujeitará a CREDENCIADA/CONTRATADA 
ao pagamento de multa equivalente a 10% sobre o valor do contrato, a qual será 
descontada do pagamento subsequente ou cobrada mediante Fatura, após prévia 
notificação, observado o disposto na Cláusula Penalidades. 

 
§ 14° Ocorrendo atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por motivo de inteira 

responsabilidade da COPEL TELECOM, esta fica sujeita às sanções abaixo, calculadas 
com base no valor da obrigação identificada ou das Notas Fiscais/Faturas: 

a) multa de 2% (dois por cento); 
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b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; pró-rata-die, contados após a data de 
vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal; 

c) correção monetária com base no INPC, pró-rata-die, contados após a data de 
vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal. 

§ 15° Quando aplicável, a COPEL TELECOM fará a retenção e o recolhimento da Contribuição 
Previdenciária devida pela CREDENCIADA/CONTRATADA, com base na alíquota prevista 
na legislação previdenciária, calculada sobre o valor da mão-de-obra. 

§ 16º O pagamento dos serviços de prospecção de clientes e intermediação da comercialização 
realizados pela CREDENCIADA/CONTRATADA, constantes do RELATÓRIO DE 
PROSPECÇÃO, somente serão efetuadas após a arrecadação, pela Copel Telecom, da   
segunda mensalidade faturada pelo serviço prestado ao cliente final  e da elaboração do 
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS  a ser encaminhado à CREDENCIADA/CONTRATADA.  

§ 17º O RELATÓRIO DE PAGAMENTOS  será elaborado pela Copel Telecom com a 
informação relativa as prospecções/intermediações realizadas pela 
CREDENCIADA/CONTRATADA, das quais já houver ocorrido a quitação da segunda 
mensalidade pelo cliente final referente aos serviços prestados. A 
CREDENCIADA/CONTRATADA terá 5 dias úteis após o recebimento do RELATÓRIO DE 
PAGAMENTOS, a ser encaminhado via e-mail, para contestação  ou aceitação, sendo que 
o pagamento dar-se-á na forma do caput desta cláusula.  

§ 18º Nenhum outro pagamento será realizado à CREDENCIADA/CONTRATADA  pela atividade 
de prospecção e intermediação da comercialização, exceto os valores devidos em virtude 
dos serviços prestados, objeto deste contrato. 

§ 19º De acordo com o Decreto nº 1.676/2010, da Prefeitura Municipal de Curitiba, o prestador 
de serviço, pessoa jurídica, que emitir nota fiscal/fatura autorizada por outro município para 
serviços realizados dentro do município de Curitiba que não estejam sujeitos à retenção de 
Imposto Sobre Serviços - ISS, deverá se inscrever no Cadastro de Prestadores de 
Serviços de Outros Municípios – CPOM, junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Caso não 
seja realizada a inscrição no mencionado cadastro, a COPEL TELECOM efetuará a 
retenção do ISS conforme determinação do citado Decreto. 

 
Cláusula Sétima - REAJUSTE  DE PREÇOS: 
 
Os valores a pagar estão atrelados aos percentuais informados na Cláusula Quarta deste 
Contrato, sendo inviável qualquer aplicação de índice de correção. 
 
Cláusula Oitava – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 

O presente Contrato terá vigência inicial até        /          /2016 (data de aniversário da publicação 
da Chamada Pública no Diário Oficial do Estado do Paraná).  

O Contrato poderá ser prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, desde que haja 
concordância entre as Partes e atendimento as condições de credenciamento. 
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§ 1º O término do prazo de vigência deste Contrato não afetará quaisquer direitos ou 
obrigações das Partes, ainda que seu exercício ou cumprimento se dê após o término do 
referido prazo. 

 
Cláusula Nona – SUBCONTRATAÇÃO: 
 
A CREDENCIADA/CONTRATADA  não poderá subcontratar parcialmente o objeto deste  
Contrato, salvo em situação devidamente justificativa, aceita e autorizada prévia e 
expressamente pela COPEL TELECOM.  
 
Cláusula Décima - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRAT ADA: 
 
A CREDENCIADA/CONTRATADA, além dos demais encargos previstos neste CONTRATO e 
em seu(s) anexo(s) que o integram, obriga-se a: 
 
§1º A CREDENCIADA/CONTRATADA autoriza a COPEL TELECOM a deduzir da(s) fatura(s), 

os valores que vier a pagar a terceiros, pelo ressarcimento  ou indenizações derivados de 
danos comprovadamente causados  pela CREDENCIADA/CONTRATADA. 

 
§2º Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à COPEL TELECOM ou a 

terceiros, por ocasião da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem 
como qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou administrativos. 

 
§3º Preservar os bens e interesses da COPEL TELECOM, de seus empregados em serviço e 

de terceiros em geral. 
 
§4º Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato de 

modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com as especificações  fornecidas pela 
COPEL TELECOM. 

 
§5º Conduzir os serviços  em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal. 

Deverá ainda conduzir os serviços e o seu pessoal de modo a formar junto ao público uma 
boa imagem da COPEL TELECOM e de si própria. 

 
§6º Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a COPEL 

TELECOM exigir o afastamento imediato das atividades objeto deste instrumento,  de 
qualquer empregado da CREDENCIADA/CONTRATADA, cuja permanência seja 
prejudicial às relações da COPEL TELECOM com autoridades e/ou particulares. 

 
§7º Efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo. 
 
§8º A CREDENCIADA/CONTRATADA manterá a COPEL TELECOM livre e a salvo de 

quaisquer reclamações relativas a danos e prejuízos causados a terceiros, em 
consequência do(s) serviço(s) objeto deste contrato, provocados por ela, 
CREDENCIADA/CONTRATADA. 

 
§9º A CREDENCIADA/CONTRATADA não reivindicará da COPEL TELECOM, qualquer 

indenização por perdas, danos a bens de sua responsabilidade ou de terceiros sob sua 
responsabilidade. 
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§10º Obedecer as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor em relação ao 
cliente final na execução do objeto. 

 
§11º Adotar todas as medidas de segurança previstas nas normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive as que a COPEL TELECOM julgar 
necessárias à execução do(s) serviço(s) e preservação dos bens e interesses próprios da 
COPEL TELECOM e de terceiros em geral, assumindo os ônus decorrentes. 

§12º Correrá também sob sua inteira responsabilidade e ônus o pagamento de todo e qualquer 
dano que causar fora dos limites de execução dos serviços, devendo o pagamento ser 
feito por ela própria, diretamente, mesmo que haja transferido esse encargo à Companhia 
Seguradora. 

 
§13º A ocorrência de reclamações consideradas procedentes pela COPEL TELECOM, dá-lhe o 

direito de reter o pagamento à CREDENCIADA/CONTRATADA na proporção dos prejuízos 
verificados. 

 
§14º Utilizar-se somente de pessoal qualificado, capacitado e habilitado para todos os serviços  

que fizerem necessários à execução dos serviços objeto deste pacto. 
 
§15º Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em 

nome da COPEL. 
 
§16º Manter o cadastro de credenciamento atualizado, efetuando a renovação dos documentos, 

de acordo com as instruções da COPEL TELECOM. 
 
§17º Utilizar somente veículos em bom estado, tanto no que se refere ao seu funcionamento, 

bem como a apresentação em geral. 
 
§18º Apresentar juntamente com as notas fiscais, cópia dos comprovantes de recolhimento dos 

encargos tributários, sociais e trabalhistas dos empregados que atuam diretamente na 
execução dos serviços, referentes ao mês anterior, compostos dos seguintes documentos: 

 
a) Folha de Pagamento (holerite por funcionário) discriminando as verbas trabalhistas 

inclusive adicional de hora extra, adicional de periculosidade (30%) quando aplicável, 
adicional de sobreaviso quando aplicável, adicional noturno e adicional de produção 
quando acordado entre empresa quando aplicável, empregados e sindicato; 

b) Registro de Frequência; 

c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

e) Relação dos empregados que atuam diretamente na execução dos serviços. 

f) Guia do recolhimento do ISS (pertinente ao(s) Município(s) da efetiva execução do 
serviço); 

g) Prova de regularidade para com as Fazendas:  Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CREDENCIADA/CONTRATADA na forma da lei; 
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h) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, de acordo com certidão (CNDT) 
emitida pela Justiça do Trabalho. 

i) Apresentar demais comprovantes de obrigações específicas de acordos coletivos de 
trabalhos da categoria sindical dos seus operários. 

 
§19º Realizar o pagamento de hora extraordinária, na forma da lei, conforme preceitua a CLT e 

demais legislações cabíveis. 
 
§20º Fica a critério da CREDENCIADA/CONTRATADA identificar os veículos empregados na 

execução do objeto deste Contrato com a sua logomarca e fixar, somente durante o prazo 
de execução, os adesivos com a inscrição “a serviço da COPEL” a serem fornecidos pela 
COPEL TELECOM. 

 
§21º Garantir que os seus profissionais (empregados) destacados para execução do Contrato 

objeto do Credenciamento tenham boa apresentação, bom comportamento e postura, 
mantendo um relacionamento cortês e educado com o Cliente, pois as atividades serão 
desenvolvidas no ambiente do Cliente. 

 
§ 22º Repassar aos seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste 

Contrato, as informações relativas aos meios de acesso ao Canal de Comunicação 
Confidencial da Copel, indicadas no parágrafo único da Cláusula Obrigações da Copel. 

 
§23º  Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada 
Pública, apresentando, inclusive, juntamente com a nota fiscal, os documentos 
necessários, como condição de pagamento. 

 
§24º  Responsabilizar-se total e exclusivamente por todo e qualquer acidente de trabalho que 

venha a ocorrer durante a prestação do serviço. 
 
§25º  Fornecer aos seus empregados crachás de identificação com clara visualização do nome 

do empregado e empresa. 
 
§26º Não utilizar a logomarca Copel em qualquer situação  sem a  autorização expressa da 

Copel Telecom.  

§27º A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato a declaração 
de seus trabalhadores, empregados e prepostos antes do início da prestação dos serviços 
(conforme Anexo I do Decreto Estadual 26/2015). 

 
Cláusula Décima Primeira - OBRIGAÇÕES DA COPEL TELE COM : 
 

São obrigações da COPEL TELECOM .: 
 
1. Emitir, de acordo com as condições inseridas na cláusula sexta deste instrumento, relatório 

de pagamentos, encaminhando-o à CREDENCIADA/CONTRATADA 
 
2. Esclarecer à CREDENCIADA/CONTRATADA, em tempo hábil e com o máximo de presteza, 

toda e qualquer dúvida com referência a execução dos serviços. 
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3. Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a 

CREDENCIADA/CONTRATADA, ressalvados os casos determinados pela urgência, cujos 
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de três 
(3) dias úteis. 

 
4. Fornecer à CREDENCIADA/CONTRATADA, as normas, padrões, formulários, planilhas, 

manuais e as especificações necessárias à correta execução dos serviços. 
 
5. Comunicar por escrito à CREDENCIADA/CONTRATADA, em tempo hábil, quaisquer 

alterações das normas e especificações que se fizerem necessárias. 
 
6 Realizar, a qualquer tempo, inspeção dos recursos e instalações da 

CREDENCIADA/CONTRATADA informando-a por escrito de eventuais pendências a serem 
eliminadas. 

 
7. Realizar REUNIÃO DE ABERTURA dos Trabalhos objeto deste CONTRATO, orientando e 

esclarecendo a CREDENCIADA/CONTRATADA sobre os procedimentos operacionais  a 
serem adotados durante a vigência deste CONTRATO.  

 
8. Fornecer acesso ao sistema para cadastro de vendas de banda larga ( WVT Credenciados ). 
 
9. Comunicar por escrito a CREDENCIADA/CONTRATADA a ocorrência de quaisquer 

irregularidades observadas na execução do(s) serviço(s), indicando o prazo determinado 
para sua correção. 

 
a) Certificar e pagar à CREDENCIADA/CONTRATADA as faturas apresentadas e aceitas nas 

condições estabelecidas neste CONTRATO. 
 

Parágrafo Único: A Copel coloca à disposição da CREDENCIADA/CONTRATADA, o seu Canal 
de Comunicação Confidencial, que tem atribuição de receber e tratar 
informações sobre fraudes, irregularidades, descumprimento de normas legais 
e afins, com proteção do informante, através do seguinte meio de acesso: 

 
a) Fone/Fax nº 0800 643 5665. 

 
 
Cláusula Décima Segunda – FISCALIZAÇÃO:  

 

A COPEL TELECOM fiscalizará os serviços, verificando a correta execução dos procedimentos 
operacionais, bem como habilitação para a execução dos serviços objeto deste pacto. 
  
§1º A CREDENCIADA/CONTRATADA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da 

fiscalização, acatando as suas recomendações. 
 
§2º A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da COPEL TELECOM e não exclui, 

nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA/CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer dano decorrente de irregularidade ou execução inadequada da 
prospecção e intermediação comercial, e na eventual ocorrência de tais casos, não implica 
em co-responsabilidade da COPEL TELECOM ou de seus prepostos. 
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§3º A fiscalização poderá exigir providências eventualmente necessárias, devendo a 

CREDENCIADA/CONTRATADA providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, 
sem que em razão disso possa ser atribuído qualquer ônus à COPEL TELECOM; 

 
§4º Os representantes da COPEL TELECOM terão poderes para fiscalizar a execução dos 

serviços e, especialmente, para identificar quaisquer atividades que diferem dos padrões 
exigidos pelo contrato; 
 

§ 5º A fiscalização e a gestão do presente Contrato serão de responsabilidade dos empregados 
indicados para tal finalidade de acordo com o documento “Termo de Designação do Gestor 
do Contrato, Fiscais e Suplentes”, Anexo I à NAC 030904 – GESTÃO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, de 17/09/2012. 

 
Cláusula Décima Terceira – PRAZOS DE ATENDIMENTO: 
 

A CREDENCIADA/CONTRATADA, após o recebimento do pedido de um Cliente, deverá, em até 
1 (um) dia útil,  informar a área Comercial da Telecom para que o pedido do Cliente tenha 
iniciado seu fluxo de atendimento. A CREDENCIADA/CONTRATADA tem ciência que os 
pedidos de banda larga Copel Fibra devem ser efetuados através do sistema WVT 
Credenciados. 

 
Cláusula Décima Quarta – PENALIDADES: 
 
O não cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, garantida a prévia defesa e o 
contraditório, observado o procedimento previsto nos Artigos 161 e 162 da Lei Estadual nº 
15.608/2007, sujeitará a CREDENCIADA/CONTRATADA às seguintes penalidades: 
 

- Advertência por escrito, mediante efetiva comprovação de responsabilidade da 
CREDENCIADA/CONTRATADA, pelo não cumprimento de obrigações contratuais que 
impliquem em ônus para a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.. Nesta situação será 
aplicada multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor das comissões a receber 
no mês, no caso de primeira advertência e 5% (cinco por cento)  no caso de 
reincidência ou nova falta durante a vigência deste CONTRATO. O montante 
correspondente à soma dos valores das multas estipuladas nesta cláusula será limitado 
a 30% (trinta por cento) do valor das comissões a receber no mês. 

§1º A(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) objeto de anotação no registro cadastral da COPEL 
TELECOM, refletindo nas condições de habilitação para futuras contratações. 

 
§2º Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser informados à COPEL 

TELECOM, para fins de análise, e posterior aplicação ou não das penalidades 
contratualmente previstas. 

 
§3º O valor correspondente às multas e estornos deverão ser descontado das importâncias 

que a CREDENCIADA/CONTRATADA tenha a receber da COPEL TELECOM, pelos 
serviços prestados. Não havendo crédito ou se for insuficiente para cobrir a importância 
devida, será a CREDENCIADA/CONTRATADA notificada através de Nota de Débito a 
efetuar imediatamente o recolhimento do saldo devedor junto à tesouraria da COPEL 
TELECOM. 
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§4º A aplicação de multas e eventuais danos ou prejuízos causados à COPEL TELECOM será 

objeto de notificação, para que no prazo de até 5 (cinco) dias sejam regularizadas as 
pendências evidenciadas. No mesmo prazo, a CREDENCIADA/CONTRATADA poderá 
apresentar defesa. Decorrido esse prazo, sem o cumprimento das obrigações, aplicar-se-
ão as multas devidas, deduzindo-se os valores correspondentes dos pagamentos que a 
COPEL TELECOM vier a fazer à CREDENCIADA/CONTRATADA, assegurada a ampla 
defesa e o contraditório da CREDENCIADA/CONTRATADA. 

 
§5º As multas estabelecidas nesta cláusula serão aplicadas ressalvada a responsabilização da 

CREDENCIADA/CONTRATADA por eventuais prejuízos excedentes, nos termos do artigo 
416, parágrafo único, da lei nº 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), cujo valor 
será apurado em ação própria e na fase processual adequada, caso não haja consenso 
entre as Partes. 

 
§6º O uso indevido e não autorizado da Marca Copel Telecom sujeita a 

CREDENCIADA/CONTRATADA às penalidades previstas na  legislação vigente, além de 
corte de 5% (cinco) por cento das comissões a receber no mês. A utilização da Marca 
Copel Telecom pela CREDENCIADA/CONTRATADA em materiais promocionais, página 
na internet, uniformes ou outros meios de divulgação, está sujeito a autorização prévia e 
expressa pela COPEL TELECOM  

 
§7º A CREDENCIADA/CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas dos Clientes prospectados e atendidos, como também a respeito 
dos documentos apresentados.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará em  responsabilização civil e criminal, 
na forma da Lei, além da imediata  rescisão deste Contrato, sem ônus algum para a 
Contratante, desobrigando-a a qualquer pagamento adicional por esta rescisão. As 
comissões obtidas por fraude de documentos, desde que devidamente comprovadas, serão 
estornadas dos pagamentos devidos à contratada. 

 
Cláusula Décima Quinta – GARANTIA: 
 
A CREDENCIADA/CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços prestados, 
responsabilizando-se pela solução de problemas originados por mau atendimento aos Clientes. 
As visitas e despesas que eventualmente forem solicitadas a funcionários da Copel por estes 
Clientes, para tratar de assuntos relativos ao serviço prestado pela contratada, serão custeados 
pela CREDENCIADA/CONTRATADA. 

§ 1º Se eventualmente for constatada pela COPEL  TELECOM qualquer irregularidade, durante 
ou após a vigência deste Contrato, a CREDENCIADA/CONTRATADA obriga-se a 
providenciar a regularização da mesma, sem qualquer ônus adicional para a COPEL 
TELECOM.   

§ 2º Para solução dos casos omissos neste Contrato e na legislação aplicável, as Partes 
adotarão, por analogia a Lei  8666/93 e a Lei Estadual 15608/2007. 
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Cláusula Décima Sexta – RESPONSABILIDADE SOBRE CESS ÃO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE CLIENTES E CADASTROS: 

 
§ 1º . Caso a CREDENCIADA/CONTRATADA venha a utilizar informações cadastrais de 

qualquer natureza sobre Clientes ou potenciais Clientes da COPEL TELECOM, ela 
compromete-se a utilizá-las exclusivamente para a realização dos serviços objeto deste 
Contrato, sendo vedada a sua utilização para qualquer outro fim, sob pena de aplicação 
de penalidades contratuais.  

 
§ 2º. A CREDENCIADA/CONTRATADA compromete-se a não reproduzir, ceder, emprestar ou 

transferir a terceiros os documentos e  informações cadastrais  da COPEL TELECOM, a 
título oneroso ou gratuito, sob pena de responsabilização civil e criminal, bem como a 
rescisão de pleno direito deste Instrumento Contratual. 

 
Parágrafo Único:. Em caso de descumprimento da presente cláusula, a 

CREDENCIADA/CONTRATADA arcará (suportará) e se obriga a efetuar 
o pagamento das multas previstas na Lei nº 9.610 de 19.02.98, e 
responderá civil e criminalmente, nos termos da legislação vigente, 
independente das demais sanções previstas no presente Contrato. 

 
Cláusula Décima Sétima – SEGURANÇA E MEDICINA DO TR ABALHO:  
 

A CREDENCIADA/CONTRATADA e seu responsável  legal obrigam-se a atender ao contido no 
Guia de Orientações de Segurança de Saúde do Trabalho para Empresas 
CREDENCIADA/CONTRATADA, o qual deverá ser obedecido na íntegra, quando da realização 
dos serviços objeto do presente Contrato. 
 
O mesmo se encontra disponível na Internet, no endereço eletrônico www.copel.com – 
Fornecedores – Informações – Guia para fornecedores: Orientações sobre segurança e 
medicina do trabalho. 
 

Cláusula Décima Oitava- RESCISÃO: 
 

O CONTRATO poderá ser rescindido nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 129 a 
131 da Lei Estadual nº 15608/07 e nos artigos 77 a 80, da Lei 8666/93. 
 
A COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  poderá rescindir o CONTRATO se a 
CREDENCIADA/CONTRATADA  incorrer em uma das seguintes hipóteses: 
 

a) Inobservância de qualquer disposição contida neste CONTRATO; 

b) Atrasos comprovados no cumprimento de seus encargos na qualidade de empregador, 
quer em relação ao pagamento dos salários de seus empregados, quer em relação ao 
pagamento de encargos sociais e trabalhistas; 

c)  Falta de cumprimento dos compromissos e obrigações assumidos para com terceiros, 
desde que, a critério da COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, tenha reflexos negativos 
e possa, consequentemente, comprometer a imagem da COPEL 
TELECOMUNICAÇÕES S/A; 
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d) Em casos de falência, concordata ou dissolução da CREDENCIADA/CONTRATADA; 

e) Nos demais casos previstos na lei; 

f) Inobservância das condições gerais de Segurança e Medicina do Trabalho; 

g) Paralisação do(s) serviço(s) por culpa da CREDENCIADA/CONTRATADA, obrigando a 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A a fazer uso de outros recursos; 

f) Fim do recurso orçamentário disponibilizado (contemplado na cláusula terceira)  para 
pagamento dos serviços prestados. 

 § 1º Caso ocorra a rescisão do CONTRATO, a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A pagará à 
CREDENCIADA/CONTRATADA apenas e tão-somente os valores dos serviços constantes 
no RELATÓRIO DE PAGAMENTOS até a data da rescisão. 

 
§ 2º A CREDENCIADA/CONTRATADA  poderá solicitar o descredenciamento a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia e expressa a ser enviada à Copel Telecomunicações S/A, 
apresentada com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. O pedido de 
descredenciamento não desobriga a CREDENCIADA/CONTRATADA de executar os 
serviços demandados até a data de recebimento/protocolo na COPEL TELECOM, da carta 
noticiando expressamente o manifesto interesse no descredenciamento. 

 
Cláusula Décima Nona – VALOR DO CONTRATO: 
 
Fica o valor do Contrato condicionado a produtividade do credenciado, não podendo ultrapassar 
a quantia disponibilizada na requisição de compras atrelada (vinculada) a este edital. Ou seja, 
cada venda realizada será paga de acordo com os valores constantes do Anexo VII. A Copel 
Telecom divulgará à CREDENCIADA/CONTRATADA quando do fim do valor previsto em 
orçamento para pagamento, oportunidade em que será rescindido o presente Contrato. 

 
Cláusula Vigésima – CONDIÇÕES GERAIS: 
 

§ 1º As correspondências entre as Partes deverão ser em forma de FAX, meio eletrônico (e-
mail) ou carta, e assinadas por um dos funcionários designados pelas PARTES na 
assinatura do CONTRATO. 

§2º A Copel Telecom poderá a qualquer tempo, mediante notificação prévia à 
CREDENCIADA/CONTRATADA, suspender temporariamente a prospecção e 
intermediação da comercialização.  

Cláusula Vigésima Primeira – RESPONSABILIDADE SOCIA L E AMBIENTAL: 
 

As partes contratantes se comprometem a: 
 
a) Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho 

ilegal, e implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e 
serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto 
ao cumprimento das obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão, 
promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

b) Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 
de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; 
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c) Não permitir a prática de discriminação com relação a sexo, origem, raça, cor, condição 
física, religião, estado civil, idade, situação familiar, , estado gravídico,  orientação sexual ou 
quaisquer outras formas de discriminação, implementando esforços nesse sentido junto aos 
seus respectivos fornecedores; 

d) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como, buscar prevenir e erradicar práticas que 
lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos 
e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, 
estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal nº 
6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes 
Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores; 

e) Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em 
http://www.pactoglobal.org.br/dezPrincipios.aspx, bem como o alinhamento com os 
Princípios da Política de Sustentabilidade e Cidadania Empresarial da COPEL, disponível 
em http://www.copel.com; 

f) Priorizar a contratação de fornecedores locais e de pequeno e médio porte, contribuindo 
para o desenvolvimento e geração de renda local; 

g)  Praticar a inclusão social através da contratação e capacitação profissional de pessoas com 
deficiência, levando em consideração a atividade empresarial desenvolvida e o disposto na 
Lei Federal nº 8213/91 artigo 93; 

h)  Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 13.146/2015, de 06.07.2015 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência);  

i)  Estabelecer ou informar os Canais para Denúncias de assédio moral e sexual no ambiente 
de trabalho, visando inibir tais práticas. 

j)  Garantir que os materiais/equipamentos fornecidos sejam de origem idônea e que não 
decorram de falsificações, piratarias ou atos ilícitos; 

k)  Não praticar atos lesivos que se enquadrem na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção), adotando medidas para coibir a sua prática pelos seus empregados e 
colaboradores, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores; 

 
Parágrafo       §1º: A COPEL poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das obrigações 

conferidas à CONTRATADA  nesta cláusula, sendo-lhe facultadas visitas a 
quaisquer estabelecimentos desta, sem prévio aviso. 

 §2º Caso seja constatada a prática de infrações citadas nos itens “a”,” b”, “c”, 
“d” e “i”, pela fiscalização da COPEL, a Contratada será notificada para tomar 
as providencias cabíveis, sem prejuízo de instauração do processo 
administrativo de aplicação de penalidade, previstas neste contrato. 

 
A CONTRATADA se obriga a: 

a. Ter pleno conhecimento e posse da legislação ambiental aplicável relacionada à 
execução do objeto deste contrato. 

b. Ter ciência e comprometimento às orientações apresentadas no Manual do Fornecedor, 
buscando o alinhamento dos princípios e diretrizes relacionadas ao processo da cadeia 
de suprimentos. 

c. Executar o objeto do presente contrato orientando-se na Política de Sustentabilidade e 
Cidadania Empresarial da Copel, disponível no endereço eletrônico: www.copel.com.  

d. Executar o objeto do presente contrato pautando-se no uso racional de recursos, de 
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a 
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade 
ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 
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e. Quando se tratar de empregado terceirizado com posto de trabalho nas dependências da 
Copel (recepção; vigilância; serviços de limpeza; zeladoria), observar e cumprir as 
normas previstas na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

f. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA deverá comunicar à 
CONTRATANTE, imediatamente e de forma eficaz, bem como realizar todas as medidas 
possíveis e necessárias no sentido de reparar e minimizar os danos e impactos 
ambientais gerados. A CONTRATADA também deverá comunicar à CONTRATANTE as 
notificações, citações e autos de infração que receber, sem que este fato implique em 
transferência de qualquer responsabilidade à CONTRATANTE. 

 
Cláusula Vigésima Segunda – LEI ANTICORRUPÇÃO: 

 
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 
contratante.  
 
Cláusula Vigésima Terceira – VEDAÇÃO À PRÁTICA DE N EPOTISMO: 
 
É vedado que familiar de empregado preste serviços à COPEL TELECOM, nos termos de 
Decreto Estadual 26/2015 de 01/01/2015. 
 
Cláusula Vigésima Terceira – FORO: 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes deste CONTRATO, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 
CONTRATO em duas vias na presença de duas testemunhas. 
 

Curitiba,         de                             de 2016. 
 
 

PELA COPEL TELECOMUNICAÇÕES: ................................................................. 
 
PELA CREDENCIADA/CONTRATADA: .................................................................  
 
Testemunhas: 
 
 
_____________________________                _____________________________ 
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ANEXO VI 
 

TODAS AS 399 CIDADES DO ESTADO DO PARANÁ E A CIDADE  DE 
PORTO UNIÃO, NO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 
   OBSERVAÇÃO: PARA OS PRODUTOS DE INTERNET BANDA L ARGA 

DA COPEL (ITENS 1 E 2 DO REGULAMENTO), AS VENDAS SO MENTE PODEM SER 

REALIZADAS NAS CIDADES ONDE ESTES PRODUTOS SÃO COME RCIALIZADOS, 

CIDADES ESTAS QUE ESTARÃO SEMPRE LISTADAS NO SITE 

WWW.COPELTELECOM.COM . 
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ANEXO VII 

 

TABELAS DE PREÇOS VIGENTES ( MENSALIDADES POR SERVI ÇO )* 

 

INTERNET DEDICADA - IP DIRETO 

Mbps  
Fidelidade 

Indeterminada 
(R$)  

Fidelidade  1 
Ano (R$)  

Fidelidade  2 
Anos (R$)  

Fidelidade  3 
Anos (R$)  

3              487,46                438,71  não disponível  não disponível  
5              710,61                639,55  não disponível  não disponível  
8           1.119,70            1.007,73  não disponível  não disponível  
10           1.378,35            1.240,51  não disponível  não disponível  
12           1.628,88            1.465,99  não disponível  não disponível  
15           2.005,15            1.804,63  não disponível  não disponível  
20           2.632,89            2.369,60  não disponível  não disponível  
25           3.241,09            2.916,98  não disponível  não disponível  
30           3.830,19            3.447,17  não disponível  não disponível  
35           4.400,63            3.960,57  não disponível  não disponível  
40           4.952,85            4.457,56  não disponível  não disponível  
45           5.487,26            4.938,53  não disponível  não disponível  
50           6.004,28            5.403,85  não disponível  não disponível  
55           6.504,32            5.853,88  não disponível  não disponível  
60           6.987,76            6.288,99  não disponível  não disponível  
70           7.906,44            7.115,80  não disponível  não disponível  
80           8.763,33            7.887,00  não disponível  não disponível  
90           9.561,32            8.605,18  não disponível  não disponível  
100         10.303,18              9.272,86              8.757,70           8.242,54  
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REDE DE ALTA VELOCIDADE - RAV 

Mbps  
Fidelidade 

Indeterminada 
(R$)   

Fidelidade  
1 Ano (R$)  

Fidelidade  2 
Anos (R$)   

Fidelidade  3 
Anos (R$)   

1                 478,79          430,91           406,97               383,03  
2                 483,63          435,27           411,09               386,90  
3                 488,52          439,66           415,24               390,82  
4                 634,42          570,98           539,26               507,53  
5                 772,40          695,16           656,54               617,92  
6                 902,79          812,51           767,37               722,23  
8              1.141,94       1.027,74           970,64               913,55  
10              1.354,16       1.218,74        1.151,03            1.083,33  
11              1.450,85       1.305,76        1.233,22            1.160,68  
12              1.541,59       1.387,43        1.310,35            1.233,27  
15              1.780,56       1.602,50        1.513,47            1.424,44  
18              1.974,30       1.776,87        1.678,16            1.579,44  
20              2.136,63       1.922,97        1.816,14            1.709,31  
25              2.467,84       2.221,06        2.097,66            1.974,27  
30              2.736,37       2.462,73        2.325,92            2.189,10  
35              3.028,58       2.725,73        2.574,30            2.422,87  
40              3.283,59       2.955,24        2.791,06            2.626,88  
45              3.504,45       3.154,01        2.978,78            2.803,56  
50              3.693,99       3.324,59        3.139,89            2.955,19  
60              4.095,94       3.686,35        3.481,55            3.276,75  
70              4.415,47       3.973,93        3.753,15            3.532,38  
80              4.787,26       4.308,53        4.069,17            3.829,81  
90              5.109,25       4.598,33        4.342,87            4.087,40  
100              5.245,56       4.721,00        4.458,73            4.196,45  
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RAV-L2 - CONEXÃO PONTO -A-PONTO 

Mbps  
Fidelidade 

Indeterminada 
(R$)   

Fidelidade  
1 Ano (R$)  

Fidelidade  
2 Anos 
(R$)   

Fidelidade  3 
Anos (R$)   

1                 574,55          517,10        488,37            459,64  
2                 580,36          522,32        493,30            464,28  
3                 586,22          527,60        498,29            468,97  
4                 761,30          685,17        647,11            609,04  
5                 926,88          834,20        787,85            741,51  
6              1.083,34          975,01        920,84            866,67  
8              1.370,32       1.233,29     1.164,77         1.096,26  
10              1.624,99       1.462,49     1.381,24         1.299,99  
12              1.849,91       1.664,92     1.572,42         1.479,93  
15              2.136,67       1.923,00     1.816,17         1.709,33  
20              2.563,96       2.307,56     2.179,37         2.051,17  
25              2.961,41       2.665,27     2.517,20         2.369,13  
30              3.283,65       2.955,28     2.791,10         2.626,92  
35              3.634,30       3.270,87     3.089,16         2.907,44  
40              3.940,31       3.546,28     3.349,27         3.152,25  
45              4.205,34       3.784,81     3.574,54         3.364,27  
50              4.432,78       3.989,51     3.767,87         3.546,23  
60              4.915,13       4.423,61     4.177,86         3.932,10  
70              5.298,57       4.768,71     4.503,78         4.238,85  
80              5.744,71       5.170,24     4.883,01         4.595,77  
90              6.131,10       5.517,99     5.211,44         4.904,88  
100              6.294,67       5.665,20     5.350,47         5.035,74  

 
Produtos Copel Fibra 

 
OS PREÇOS DA LINHA DE PRODUTOS INTERNET BANDA LARGA COPEL FIBRA SERÁ 
A PUBLICADA NA PÁGINA WWW.COPELTELECOM.COM.BR, e o pagamento devido 
pelo serviço prestado será feito mediante preços mensais dos produtos na data da 
venda. 
 
 
 
 
Observação: em todos os casos o limite máximo do pagamento por serviço vendido 
é de R$ 2.000,00 Reais (Dois Mil Reais), conforme disposto no item 11 do 
regulamento deste edital e na Cláusula Quarta da Minuta do contrato. 
 
• Os preços contemplados nas Tabelas de Preços nos itens anteriores  podem sofrer 

alteração sem prévio aviso à CREDENCIADA/CONTRATADA.  Os preços constantes 
das Tabelas de  Preços da COPEL TELECOM em destaque deverá ser a base para 
a proposta a ser formulada aos Clientes 


