
 

   

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE STARTUPS 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 
A Copel se aprimora de forma contínua e impulsiona seus negócios com uma estratégia de preparação 

para o futuro. Com  o Copel+, a companhia anuncia oportunidades para novos negócios para expandir 

sua participação no mercado de tecnologias, em especial na aplicação e sinergia com sua área de 

atuação. 

 

Programa estruturado para busca de novos negócios e otimização de processos internos, o Copel+ 

estimulará parcerias da Copel com Startups que desejem apoiar a empresa nessa jornada. Para isso, a 

companhia oferecerá, conforme necessidades apresentadas pelas proponentes, espaço dedicado, 

profissionais para mentoria, infraestrutura para desenvolvimento de soluções, entre outros. 

 

Neste contexto seguem os principais desafios da Copel para esta primeira chamada pública do programa 

Copel+:  

 

 Prazos e custos envolvidos nos processos de compras e contratações; 

 Custos elevados com processos manuais, como leitura de unidades consumidoras, inspeção de 

linhas e redes, recepção de materiais em almoxarifados, etc.; 

 Ocorrência de acidentes do trabalho (com ou sem o contato com a energia); 

 Infraestrutura de linhas e redes susceptíveis à intemperes climáticos e demais causas de 

desligamentos do sistema elétrico; 

 Melhoria do desempenho nos indicadores de qualidade do fornecimento; 

 Mudanças tecnológicas no setor de energia com forte redução no consumo direto dos sistemas 

tradicionais e aumento da Geração Distribuída; 

 Automação, virtualização e interação inteligente com o consumidor, por meio da adoção de 

tecnologias multiplataformas; 

 Grande quantidade de informações existentes com potencial de exploração (faturamento de energia, 

tráfego de internet, etc.). 

 

A companhia entende que estes temas podem gerar oportunidades em aplicações de Inteligência 

Artificial e cognitiva, Blockchain, Drones, Realidade Virtual e Realidade Aumentada, Internet das Coisas, 

“Gamification” de processos, Virtualização de Atendimentos e Processos, Big Data, Analytics, entre 

outras.



 

  1 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE STARTUPS COPEL Nº 05/2017 

 
A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ sob n° 

76.483.817/0001-20, e suas subsidiárias integrais, COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A., inscrita no CNPJ 

sob n° 19.125.927/0001-86; COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob n°04.368.898/0001-06; 

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 04,370,282/0001-70; e COPEL 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob n° 04.368.865/0001-66, sociedade por ações, com 

sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sendo estas três últimas à Rua José Izidoro Biazetto, 

158, e aquelas duas primeiras, com sede à Rua Coronel Dulcídio, 800, doravante denominadas de 

COPEL, por intermédio da Diretoria de Gestão Empresarial / Coordenadoria de Logística de Suprimento, 

vem apresentar e tornar pública a presente CHAMADA PÚBLICA às STARTUPS do ramos de energia e 

tecnologia para apresentarem suas propostas com o objetivo de formar parcerias inovadoras. 

 

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL – foi criada em outubro de 1954, empresa de capital 

aberto, constituída sob a forma de sociedade de economia mista e controlada pelo Governo do Estado 

do Paraná, com ações negociadas na BM&FBovespa e nas Bolsas de Nova Iorque e Madri.  

Maior empresa do Paraná, tem sua sede em Curitiba (PR) e está presente em dez estados brasileiros. 

Atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia, além de telecomunicações e gás natural. Opera um abrangente e eficaz sistema elétrico com 

parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do 

sistema de distribuição e um moderno sistema óptico de telecomunicações que integra todas as cidades 

do estado.  

 

Nesse contexto surge a oportunidade de STARTUPs, ligadas ao ramo de energia e tecnologia, aderirem 

a estratégia de desenvolvimento tecnológico para a inovação em parceria com a Copel. 

Mais informações sobre a COPEL e sua atuação no mercado brasileiro podem ser verificadas em 

www.copel.com. 

 

Informações adicionais e/ou documentos poderão ser obtidos das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30 no 

endereço abaixo: 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. 

DAQC – Departamento de Aquisição e Contratação da Distribuição 

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco “B” - Térreo 

Bairro: Mossunguê 

81200-240 - Curitiba - Paraná 

Site:  www.copel.com/copelmais 

E-mail: copelmais@copel.com 

Fone: (41) 3331-2426. 

http://www.copel.com/
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Fazem parte desta chamada pública os seguintes anexos: 

I. Declaração de Interesse 
II. Modelo de Declaração de Responsabilidade Social 
III. Modelo de Declaração de Idoneidade 
IV. Modelo de Declaração de Vínculo Parental 
V. Declaração de Autorização de Uso de Imagem 
VI. Termo de Confidencialidade 
VII. Termo de Compromisso 
VIII. Manual do Fornecedor, disponível no site: www.copel.com 
IX. Guia de Orientações de Segurança e Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas, 

disponível no site: www.copel.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.copel.com/
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A CHAMADA PÚBLICA para seleção de STARTUPS tem o objetivo de prospectar empresas que 
apresentem soluções inovadoras e com potencial de impacto positivo no mercado, de crescimento 
rápido e contínuo, conforme as regras da presente chamada, além de fomentar o ecossistema de 
STARTUPS nos ramos de energia e tecnologia. 

Define-se como STARTUP, companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que 
buscam explorar atividades inovadoras no mercado. 

2 OBJETO 

A COPEL tem por objetivo apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento do País e que desenvolvam ou 
promovam soluções nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, 
telecomunicações e tecnologia da informação. Este apoio será efetuado por meio dos benefícios 
abaixo listados para as STARTUPS aprovadas na fase de seleção, conforme critérios específicos a 
serem detalhados nesta Chamada Pública.  

Serão consideradas STARTUPs aprovadas na fase de seleção as empresas que apresentarem 
projetos, sendo esses produtos, soluções ou serviços, que possam agregar maior valor aos atuais 
negócios da COPEL. Esta avaliação será realizada através da pontuação atribuída à cada 
STARTUP conforme critérios estabelecidos no item 10 desta chamada. À critério da COPEL, serão 
selecionadas até 10 STARTUPs. 

Benefícios para as STARTUPS selecionadas: 

a. Contrapartida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada STARTUP aprovada nas fases de 
seleção 01 e 02, que cumpra o disposto no item 4 desta chamada. 

b. Mentoria especializada e infraestrutura necessária para implantação do produto, solução ou 
serviço no ambiente Copel. 

c. Contatos e exposição com os parceiros da COPEL.  

d. Acesso à infraestrutura física da COPEL e ao seu conhecimento já amplamente estabelecido e 
consolidado. Inclusive referentes às energias renováveis, telecomunicações, inovações e 
sustentabilidade, de acordo com o perfil do projeto selecionado. 

3 INFRAESTRUTURA 

Para viabilizar a realização deste processo a COPEL oferecerá como apoio os recursos de 
infraestrutura listados a seguir: 

3.1 Espaço físico para realização de reuniões com a STARTUP e ambiente on-line de 
comunicação. 

3.2 Infraestrutura para o uso compartilhado, tais como serviços de recepção, limpeza das áreas 
comuns, sanitários, copa, sala de reuniões e auditório, caso necessário. 

3.3 Relacionamento sinérgico com a COPEL, bem como identificação de potenciais parceiros e de 
alianças estratégicas de negócios, no Brasil e no exterior. 

3.4 Apoio em Tecnologia da Informação para integração da solução aos atuais sistemas da Copel, 
quando necessário. 

4 DURAÇÃO DO PROGRAMA 

O programa terá a duração máxima de 6 (seis)  meses a partir da divulgação do resultado final. 
Neste período as STARTUPs aprovadas na fase de seleção deverão desenvolver e implantar a 
solução proposta no ambiente COPEL conforme discriminado no critério PROPOSTA DE 
PARCERIA (conforme item 10 desta chamada).  
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5 PARTICIPAÇÃO 

Poderão apresentar propostas à esta CHAMADA PÚBLICA: 

5.1 Pessoa jurídica de direito privado (STARTUP) com sede no território nacional, devidamente 
cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que esteja devidamente 
regular com suas obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas, e que possua projetos, produtos, 
processos, modelos de negócio, software, hardware ou qualquer outro objeto de inovação na 
área de geração, transmissão, comercialização, distribuição de energia ou telecomunicações  
que possam agregar valor aos negócios da COPEL. 

5.2 Caso algum membro do quadro societário da STARTUP possua vínculo familiar, por afinidade 
ou consanguíneo com sócios, administradores (diretores estatutários e conselheiros de 
administração), conselheiros fiscais e membro de comitês da COPEL, empregados da COPEL 
e suas participações societárias, membros da Comissão Julgadora das STARTUPS, ex-
empregados da COPEL e outros vínculos que possam caracterizar conflitos de interesse,   
deverá  apresentar Declaração de Vínculo Parental - ANEXO IV. 

5.3 Não poderão participar da chamada pública: 

5.3.1 Pessoa física. 

5.3.2 A pessoa jurídica que tenham débitos fiscais, tributários e/ou trabalhistas.  

5.3.3 Empresas em cujo quadro exista colaborador com vínculo de emprego e/ou trabalho 
ativo, direto ou indireto, com a COPEL.  

5.3.4 Empresas que tenham qualquer tipo de inadimplência com a Copel, com as 
Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ou com 
registro de inadimplente em quaisquer cadastros mantidos por órgãos da 
Administração Pública Federal, em razão do que prescreve o inciso III do artigo 29 da 
Lei nº 8666/93. 

5.3.5 Familiares de empregados da COPEL. 

5.3.6 Familiares de membros da Comissão Julgadora das STARTUPS. 

5.3.7 Ex-empregados da COPEL. 

5.3.8 Familiares de ex-empregados da COPEL. 

5.4 Caso a empresa candidata não informe qualquer fato impeditivo previsto no item 5.4 e seus 
subitens e a COPEL venha a tomar conhecimento de tal condição durante a seleção ou o 
período de vigência da CHAMADA PÚBLICA, a COPEL poderá descontinuar a seleção, 
desclassificando-o do processo ou, no caso de contrato em andamento, procedendo o 
rompimento do mesmo.  

5.5 Não será aceito projeto desenvolvido na vigência de contrato de trabalho, sem a respectiva 
anuência do empregador, e/ou desenvolvida na vigência de qualquer outro vínculo contratual 
que possa gerar óbice, conforme critério da COPEL, ao desenvolvimento do projeto em 
parceria com a COPEL. 

6 CRONOGRAMA 

Nesta seção estão descritas, em ordem cronológica, as datas limites para o desenvolvimento das 
etapas citadas na presente CHAMADA PÚBLICA, podendo a COPEL convocar os participantes em 
qualquer data anterior à sinalizada, além de prorrogar e/ou alterar as datas sempre que necessário. 

 

ETAPA ATIVIDADES DATAS 

1 Início das inscrições 11/10/17 

2 Encerramento das inscrições 13/11/17 

3 Análise e apresentação de possível contraproposta COPEL à 30/11/17 
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STARTUP 

4 Envio de nova proposta pela STARTUP 05/12/17 

5 Encerramento das negociações da proposta entre COPEL e 
STARTUP 05/12/17 

6 Comunicação às STARTUPS selecionadas para entrevistas 15/12/17 

7 Entrevistas das STARTUPS 20/12/17 

8 Divulgação das STARTUPS aprovadas na fase de seleção 02/01/17 

9 Conclusão do Programa 01/07/18 
 

7 INSCRIÇÕES  

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site www.copel.com/copelmais e seus 
anexos devem ser digitalizados  e inseridos nos campos disponibilizados para cada documento.  

7.1 Os documentos que deverão ser anexados são: 

a) Declaração de interesse (ANEXO I) 
b) Declaração de Responsabilidade Social (ANEXO II) 
c) Declaração de Idoneidade (ANEXO III) 
d) Declaração de Vínculo Parental (ANEXO IV) 
e) Declaração de autorização de uso de imagem (ANEXO V) 
f) Documento pessoais dos membros que constituem a STARTUP. Podendo ser  qualquer 

documento oficial com foto desde que contenha os números do CPF e RG. 
g) Cópia autenticada do Estatuto Social da empresa registrada em cartório. 
h) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
i) Certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, Tributos Municipais, Estaduais e 

Federais. 
j) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhista – CNDT. 

7.2 Caso a COPEL entenda haver necessidade, ela poderá solicitar as vias físicas dos documentos 
originais/cópia autenticada, durante o processo de avaliação ou para a assinatura do termo de 
compromisso. 

7.3 Ao realizar a inscrição a STARTUP declara estar ciente e ter aceito todas as condições e 
termos  presentes nesta chamada pública. 

7.4 O candidato receberá e-mail de confirmação de sua inscrição através do endereço eletrônico 
informado na inscrição. 

7.5 Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio ou após findo o prazo de 
inscrição. 

7.6 O preenchimento dos anexos e a digitalização dos documentos devem ser legíveis, sob risco 
de desclassificação. Lembrando que os campos a serem preenchidos devem ser escritos de 
forma clara, completa e objetiva, possibilitando a compreensão do modelo de negócio e 
inovação proposta pela STARTUP. 

7.7 A STARTUP poderá enviar mais de uma proposta a ser analisadas desde que seja de projetos 
diferentes. 

7.8 A COPEL divulgará o resultado da análise da documentação para etapa de entrevistas, e 
seleção final das STARTUPS em seu endereço eletrônico: www.copel.com, e também 
notificará as STARTUPS selecionadas através do endereço eletrônico informado na inscrição. 

7.9 O resultado da seleção das STARTUPS será publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná – 
DIOE. 

http://www.copel.com/
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7.10 Recomenda-se a realização da inscrição com antecedência, uma vez que a COPEL não se 
responsabilizará por aquelas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e 
de congestionamentos de qualquer ordem, sejam esses externos ou internos a COPEL. 

7.11 A STARTUP poderá anexar um link de sua apresentação Institucional – PITCH que deverá ser 
realizado conforme orientação do site: www.anjosdobrasil.net/pitch.html 

7.12 Será imediatamente desclassificado desta chamada pública, sem que caiba qualquer direito ou 
compensação de qualquer espécie, a STARTUP que fraudar sua inscrição, praticar ato ilegal 
ou ilícito ou que de qualquer forma contrarie a presente CHAMADA PÚBLICA, ou ainda 
posteriormente seja constatada má fé, inveracidade de informações prestadas, falsificações de 
documentos ou inconformidades com os termos já definidos nas documentações apresentadas 
pela STARTUP. 

8 DIREITO DE IMAGEM 

Ao se inscrever fica definido que a STARTUP cede automaticamente à COPEL os direitos de uso de 
imagem e divulgação por parte da COPEL em seu site , redes sociais ou outros veículos de mídia a 
relação com as STARTUPS com quem irá realizar parcerias. No envio da inscrição o candidato 
deverá enviar juntamente a Declaração de Autorização de Uso de Imagem - ANEXO V. 

9 DIVULGAÇÃO 

As STARTUPS que firmarem Termo de Compromisso com a COPEL deverão: 

9.1 Solicitar prévia e expressa aprovação da COPEL para qualquer divulgação, entrevista, oral ou 
escrita, e/ou publicação que faça menção ou referência à COPEL, ao objeto de parceria e/ou 
aos seus termos estabelecidos com a STARTUP.  

9.2 Respeitar todas as normas e diretrizes internas da COPEL referentes ao uso das logomarcas 
em divulgações previamente autorizadas. 

10 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Serão utilizados para seleção das propostas os critérios definidos a seguir: 

10.1  FASE 1 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PESO 

ORIGINALIDADE/ GRAU DE 
INOVAÇÃO 

É o novo conhecimento gerado e o GAP 
tecnológico a ser preenchido que justifica a 
execução do produto, solução ou serviço. 
Considera-se original a STARTUP que não 
reproduza no todo ou em parte projeto, produto, 
modelo ou invento anterior. 

1 

APLICABILIDADE/ TAMANHO 
DO MERCADO 

É o potencial de aplicação considerando os ramos 
de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia e de telecomunicações. 
Considera-se ainda o potencial de aplicação para o 
setor de energia ou outras aplicações do produto, 
serviços ou solução. 

1 

RAZOABILIDADE DE CUSTOS 

Trata-se de correlação entre o valor presente do 
produto, solução ou serviço (“Evaluation”), 
adicionado do valor dos investimentos previstos 
para os mesmos frente aos benefícios financeiros 
esperados. Os benefícios econômicos devem ser 
demonstrados por meio de um estudo de 
viabilidade econômica financeira. 

1 

MODELO DE NEGÓCIOS 

Será avaliado se há um modelo claro de receita, a 
escalabilidade da solução, as formas de aquisição, 
relacionamento com os clientes e a sinergia com as 
áreas de geração, transmissão, distribuição e 

1 
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comercialização de energia e telecomunicações. 

EQUIPE / CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO 

Será avaliada a capacidade de execução da 
equipe, a sua experiência prévia, a 
complementaridade e a multidisciplinaridade dos 
integrantes da(s) STARTUP(S). 

1 

PROPOSTA DE VALOR 

Será avaliado se a solução possui um propósito 
claro e resolve problema(s) real(is) de uma ou mais 
das seguintes áreas: geração, transmissão e 
distribuição de energia e telecomunicações da 
COPEL, assim como os diferenciais que fariam os 
potenciais clientes escolherem esta solução em 
detrimento de outras. 

2 

PROPOSTA DE PARCERIA 

Será avaliado o potencial de benefício para a 
COPEL nas áreas de geração, transmissão, 
distribuição, comercialização de energia e 
telecomunicações frente os GAPS a serem 
superados com apoio da COPEL para finalização 
do produto, solução ou serviço proposto. 
Na proposta deverão ser discriminados todos os 
entregáveis da STARTUP para a COPEL, assim 
como os detalhes relativos ao direito de uso, tais 
como tempo e quantidade de licenças, 
manutenções e atualizações, entre outros. 
Nesta proposta deverão ser respondidas as 
perguntas: (i) o que a STARTUP deseja da COPEL 
e (ii) o que a STARTUP oferece para a COPEL. 

3 

10.2 FASE 2 – ENTREVISTA  

 Serão selecionadas para as entrevistas, via Skype, as STARTUPS que receberem maior 
pontuação na Fase 1 do critério de julgamento (Item 10.1) limitando-se as 30 primeiras, que 
possuem Nível de Preparação de Investimento (segundo STEVE BLANK) igual ou superior ao 
nível 6 da escala IRL e que atenderem toda a documentação prevista nessa CHAMADA 
PÚBLICA. 

 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PESO 

ALINHAMENTO COM OS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Será identificado se o projeto possui o alinhamento 
aos objetivos estratégicos da COPEL. 

2 

APLICABILIDADE DA 
PROPOSTA 

Após sanarem as dúvidas sobre o projeto a 
Comissão avaliará se a proposta possui 
capacidade de aplicação, sendo levado em 
consideração o cenário econômico nacional, as 
regras do setor elétrico e demais subsídios 
necessários para sua implantação. 

3 

 

10.2.1 A COPEL também poderá utilizar as entrevistas para sanar quaisquer dúvidas 
resultantes da proposta apresentada pela STARTUP e finalizar a negociação. 

10.2.2 Antes da entrevista a STARTUP poderá receber e-mail referente a esta CHAMADA 
PÚBLICA informando quais pontos principais precisam ser esclarecidos durante a 
mesma. 

10.2.3 A entrevista será feita via SKYPE no horário marcado pela COPEL com a STARTUP e 
confirmada via endereço eletrônico (e-mail)  informado na inscrição.  

10.3 Pontuação Final: 
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10.3.1 Cada STARTUP será classificada conforme pontuação atingida nos critérios de 
julgamento apresentados acima, nas fases 1 e 2. Cada critério será pontuado pela 
COMISSÃO JULGADORA com valores de 0 a 10, devendo esta pontuação ser 
multiplicada pelo peso do respectivo critério, totalizando a pontuação da STARTUP 
com valor variando de 0 a 150. Em caso de empate, será considerada a STARTUP 
com maior pontuação no critério de PROPOSTA DE PARCERIA. 

10.4 Esta Chamada Pública será avaliada por uma COMISSÃO JULGADORA, que será 
constituída por empregados da COPEL e por convidados parceiros e terá a incumbência de 
qualificar e classificar as propostas das STARTUPS apresentadas na presente CHAMADA 
PÚBLICA. 

10.5 As STARTUPS que serão selecionadas para essa CHAMADA PÚBLICA serão as que 
estiverem na etapa de nível de preparação para investimento segundo a concepção de 
STEVE BLANK de IRL 6 ou superior. As STARTUP inscritas nessa chamada pública em nível 
abaixo de desenvolvimento serão desclassificadas. 

Observação: Referência para classificação de nível de preparação para investimento é o site: 
https://steveblank.com/2014/07/01/how-investors-make-better-decisions-the-investment-
readiness-level/ 

 

10.6 A entrevista ocorrerá em 20 (vinte) minutos prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos à critério 
da COPEL. Os primeiros 10 minutos serão para a STARTUP fazer sua apresentação e os 10 
minutos restantes para a COPEL fazer perguntas. O período de 10 minutos de perguntas 
poderá sofrer prorrogação de mais 10 minutos conforme necessidade da COPEL, inclusive 
para possíveis negociações na Proposta de Parceria. 

11 ARÉAS DE INTERESSE 

O projeto deverá enquadrar-se nas seguintes áreas de interesse:INTERESSES – A ÁREA DEVERÁ 
EIOINTERESSES DA COPEL) 
11.1 Prazos e custos envolvidos nos processos de compras e contratações; 

11.2 Custos elevados com processos manuais, como leitura de unidades consumidoras, inspeção 
de linhas e redes, recepção de materiais em almoxarifados, etc.; 

11.3 Ocorrência de acidentes do trabalho (com ou sem o contato com a energia); 

11.4 Infraestrutura de linhas e redes susceptíveis à intemperes climáticos e demais causas de 
desligamentos do sistema elétrico; 

https://steveblank.com/2014/07/01/how-investors-make-better-decisions-the-investment-readiness-level/
https://steveblank.com/2014/07/01/how-investors-make-better-decisions-the-investment-readiness-level/
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11.5 Melhoria do desempenho nos indicadores de qualidade do fornecimento; 

11.6 Mudanças tecnológicas no setor de energia com forte redução no consumo direto dos 
sistemas tradicionais e aumento da Geração Distribuída; 

11.7 Automação, virtualização e interação inteligente com o consumidor, por meio da adoção de 
tecnologias multiplataformas; 

11.8 Grande quantidade de informações existentes com potencial de exploração (faturamento de 
energia, tráfego de internet, etc.). 

12 RECURSOS FINANCEIROS 

A COPEL disponibilizará para a presente CHAMADA PÚBLICA o recurso financeiro total de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) por STARTUP vencedora na seleção e que cumpra o disposto no item 4 
desta chamada, à título de contrapartida financeira. 

12.1 A concessão da contrapartida financeira poderá ser cancelada pela COPEL, por ocorrência, 
durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento (plágio, 
espionagem industrial, violação de patente, declarações falsas, e outros), sem prejuízo de 
outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 

12.2 A COPEL não responde pela suplementação de recursos para fazer frente às despesas 
decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação cambial e inflação. 

 
13 SIGILO DAS PROPOSTAS DAS STARTUPS 

13.1 As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas e disponibilizadas 
no site da COPEL serão consideradas de acesso público, observadas as disposições abaixo: 

13.1.1 Os projetos submetidos a esta CHAMADA PÚBLICA, bem como quaisquer relatórios 
técnicos apresentados pelas STARTUPS candidatas à COPEL, que contenham 
informações sobre os projetos proposto, terão acesso restrito até o resultado dessa 
chamada pública, conforme Lei 12.527/2011.  

13.1.2 As STARTUPS cujos projetos submetidos à COPEL, aprovados ou não, e/ou seus 
relatórios técnicos apresentados de maneira que possam gerar, no todo ou em parte, 
resultado potencialmente objeto de patente de invenção, modelo de utilidade, 
desenho industrial, programa de computador ou qualquer outra forma de registro de 
Propriedade Intelectual e semelhantes deverão manifestar explicitamente o interesse 
na restrição de acesso à informação na ocasião da submissão do projeto e/ou do 
envio do relatório técnico.  

13.1.3 A STARTUP deve estar de acordo com as condições contidas no TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE – ANEXO VI, que será assinado juntamente com o TERMO 
DE COMPROMISSO – ANEXO VII do edital. 

13.1.4 A COPEL  disponibilizará, a seu critério, as informações primárias de todos os 
projetos, tais como: título, resumo, objeto, candidatos e recursos aplicados em 
investimento ao projeto. 

14 VIGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SELECIONADOS 

14.1 Os projetos aprovados pela presente CHAMADA PÚBLICA deverão ter seu prazo máximo de 
implantação de 6 meses.  

14.2 A STARTUP assume o compromisso de manter, durante a implantação do projeto, todas as 
condições apresentadas na submissão da proposta, de qualificação, habilitação e idoneidade 
necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados 
cadastrais nos registros competentes. 

14.3 É de exclusiva responsabilidade da STARTUP tomar todas as providências que envolvam 
permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à implantação do 
projeto. 
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15 ADITAMENTOS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA CHAMADA 
PÚBLICA  

15.1 Aditamentos 

A COPEL poderá emitir aditamentos aos documentos que integram este edital e seus anexos 
para revisar, emendar e/ou modificar quaisquer de suas partes. 

15.2 Esclarecimentos 

15.2.1 Se a STARTUP julgar necessárias quaisquer informações adicionais, deve dirigir-se 
por escrito à COPEL, na forma eletrônica, através do email copelmais@copel.com, 
fazendo referência sempre a esta CHAMADA PÚBLICA. 

15.2.2 Tais esclarecimentos deverão ser solicitados antes do encerramento das inscrições. 
Ao fazer tal solicitação, a STARTUP deverá definir e indicar claramente a parte a ser 
esclarecida e assegurar-se de que a COPEL a receba com pelo menos 2 (dois) dias 
úteis de antecedência, em relação à data prevista para encerramento das inscrições, 
sob pena de ficarem eventuais pontos duvidosos sujeitos à interpretação exclusiva da 
COPEL. As respostas serão publicadas no site referente a esta CHAMADA PÚBLICA, 
e enviadas via e-mail, na forma de esclarecimentos ou aditamentos se for necessária 
alguma correção. 

15.2.3 A COPEL não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais. 

15.3 Impugnação 

15.3.1 O edital de CHAMADA PÚBLICA pode ser impugnado, motivadamente, por qualquer 
cidadão ou interessado em participar da CHAMADA em até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para o encerramento das inscrições. 

15.3.2 Recomenda-se que conste do documento de impugnação as seguintes informações 
do impugnante: nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço completo e dados para 
contato. 

15.3.3 Decairá do direito de impugnar os termos dessa CHAMADA PÚBLICA o cidadão que 
não o fizer até o prazo previsto no item 15.3.1. 

15.3.4 Caso não seja impugnada dentro do prazo, as STARTUP candidatas não poderão 
mais contrariar as cláusulas desta CHAMADA PÚBLICA, concordando com todos os 
seus termos. 

15.3.5 A impugnação deverá ser dirigida à COPEL, por correspondência eletrônica, para o 
endereço: copelmais@copel.com. 

15.3.6 A COPEL não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais. 

15.4 Disponibilização 

Cópias destes aditamentos e esclarecimentos ficarão à disposição no endereço mencionado 
no preâmbulo, cabendo aos interessados a verificação periódica de sua emissão. 

16 DECLARAÇÕES 

16.1 A STARTUP ao se inscrever para participar desta CHAMADA PÚBLICA declara, para todos 
os fins, que está ciente e de acordo com todos os termos aqui dispostos, bem como com 
todos os anexos integrantes. 

16.2 A STARTUP declara que o projeto apresentado em sua proposta é de sua inteira e legítima 
autoria, sendo que, no caso de cotitularidade e/ou coautoria, o candidato se obriga a indicar o 
nome e qualificação completa dos demais coautores, bem como a obter as devidas 
autorizações, por escrito e revestidas de todas as formalidades legais, para que possam 
dispor do referido projeto e do seu resultado sem qualquer obstáculo. Tendo em vista a 
referida declaração, a STARTUP se responsabiliza, por si, seus representantes, 
colaboradores, funcionários e prepostos, por qualquer demanda de terceiro decorrente de 

mailto:copelmais@copel.com
mailto:.........@copel.com
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violação de direitos de propriedade industrial relacionados à produção, utilização e 
comercialização a qualquer título do objeto do projeto apresentado, isentando a COPEL de 
qualquer responsabilidade sobre o mesmo, bem como se comprometendo a indenizar a 
COPEL por quaisquer danos a eles relacionados, integrando qualquer lide relacionada a 
violação de direitos de propriedade intelectual em que a COPEL figure como demandada, 
independentemente de denunciação à lide. 

16.3 As presentes declarações e os direitos e deveres dela decorrentes são irrevogáveis e 
irretratáveis, obrigando a STARTUP, seus proprietários, seus sócios, seus herdeiros, 
cessionários e sucessores a qualquer título. 

17 COMPLIANCE 

17.1 A STARTUP que firmar TERMO DE COMPROMISSO com a COPEL receberá cópia do 
Manual do Fornecedor, disponível também no site da COPEL, do qual desde já declaram 
estar cientes e de acordo com seu conteúdo. A STARTUP obriga-se ainda ao cumprimento 
das disposições contidas no Manual do Fornecedor e as desta CHAMADA PÚBLICA, estando 
cientes de que o descumprimento implicará na desclassificação imediata, além das 
penalidades previstas nas leis aplicáveis. 

17.2 A STARTUP que firmar TERMO DE COMPROMISSO – ANEXO VII com a COPEL deverá 
cumprir integralmente as exigências contidas no Guia de Orientações de Segurança e Saúde 
do Trabalho para Empresas Contratadas, referente as suas atividades enquanto durar o 
termo de compromisso, disponível no site: www.copel.com, implementando as ações de 
Saúde e Segurança do Trabalho, orientados pelas instruções descritas no Guia. O não 
cumprimento das ações propostas neste documento poderá resultar na suspensão das 
atividades bem como cancelamento do termo de compromisso. 

17.3 Na presente CHAMADA PÚBLICA consta o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  - ANEXO VI 
e o TERMO DE COMPROMISSO  – ANEXO VII, que será assinado entre a STARTUP e a 
COPEL.  

18 PREVISÃO PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O início da prestação dos serviços, objeto da presente CHAMADA PÚBLICA, será a partir da data 
de assinatura do TERMO DE COMPROMISSO e do TERMO DE CONFIDENCIALIDADE. 

 
 
Curitiba, 06 de outubro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Sergio de Souza Guetter  
Diretor Presidente da Copel 
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Claudia C. C. Rojas  

DJUD 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

 

 

Nome da STARTUP 

 

 

 

 

 

Declaramos que estamos ciente e de acordo com todos os termos dispostos na CHAMDA PÚBLICA n° 
05/2017, bem como com todos os anexos integrantes. 

 

(     ) Solicito restrição de acesso a informação do projeto 

 

 

(    ) Declaro que o projeto apresentado é de inteira e legítima autoria da STARTUP 

 ou 

(    ) Declaro que o projeto apresentado é coautoria da STARTUP 

 

 

 

 

 

 

Curitiba,      de             de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da STARTUP 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

................................................................................................................. inscrito 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 anos, na condição de aprendiz?  

Sim (   )              Não (   ) 

 

 

Local,  Dia / Mês / Ano 

 

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

Assinatura e nome do (representante legal ou procurador) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com os documentos para habilitação. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

............................................................, CNPJ nº ..............................................., por intermédio do seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades legais, para fins de participação no, 

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 da presente CHAMADA PÚBLICA nas condições estipuladas neste edital e, caso 

vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto; 

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

 cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta CHAMADA PÚBLICA e inexiste 

fato impeditivo para tal. 

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de CHAMADA PÚBLICA no âmbito da 
Administração Estadual em decorrência do disposto no artigo 155 da Lei Estadual nº 15608/07. 

 

 

Local,  Dia / Mês / Ano 

 

 

 

(Assinatura) 

(Nome e cargo do representante) 

(Nome do proponente na falta de papel timbrado) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO PARENTAL 

(ANEXO I DO DECRETO Nº 26/2015) 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PARENTAL COM TRABALHADORES DO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ, EM QUALQUER DE SEUS ÓRGÃOS OU ENTIDADES, INCLUINDO SUAS 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  

Nome: 

Empresa: 

Cargo: CPF: 

Telefone de contato: 

 

ATENÇÃO 

Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do 
Paraná, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, objeto da declaração abaixo, devem ser observados os 
seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(ã) Sobrinho(a) Cunhado(a) 

Cônjuge Companheiro(a) Sogro(a) Padrasto/Madrasta Enteado(a) 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto 
nº 26/2015, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente 
que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das 
implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível 
e criminal, em caso de insinceridade: 

 Sim Não 

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à 
pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um 
parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em qualquer 
de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista? 

(     ) (     ) 

 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) 
com o Governo do Estado do Paraná, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas 
autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista: 

Nome Parentesco Matrícula/CPF Cargo/Função Órgão 

     

     

     

<data> 

___________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

 

 

Eu..............................................................................................................., portador de célula de 

identidade de n° . ........................... e CPF de n°.........................................e representante legal da 

STARTUP .................................................................... de CNPJ inscrito sob o n° ..................................... 

autorizo a gravar em video ou fotografia e veicular a imagem da equipe que compõe nossa empresa e 

divulgação de entrevista em rede interna da COPEL ou em qualquer meio de comunicação para fins 

didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico  sem que sejam divulgados dados e 

informações de sigilo referente ao desenvolvimento do projeto em que nossa STARTUP e a COPEL 

desenvolvam.  

 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direito 

de veiculação, não recebendo para tanto qualquer remuneração. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Local, ____/____/______ 

 

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

(nome e assinatura do responsável pela STARTUP) 

(razão social da STARTUP) 
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ANEXO Vl 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ nº 
76.483.817/0001-20, e suas subsidiárias integrais, COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ 
nº 19.125.927/0001-86, COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.368.898/0001-06; 
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.370.282/0001-70; e COPEL 
TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.368.865/0001-66, sociedades por ações, com 
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sendo estas três últimas à Rua José Izidoro Biazetto, 158 
e aquelas duas primeiras com sede à Rua Coronel Dulcídio, 800, neste ato representadas por 
seu ..........(cargo)................, ........(nome).............., doravante denominadas COPEL e, de outro lado, 
a .........................................., com sede à Rua ................................................, n° ........., na cidade 
de .................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, neste ato representada 
por seu .......(cargo)................, ........(nome).............., doravante denominada STARTUP, ambas 
denominadas PARTES e individualmente como PARTE, celebram o presente TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE, para o desenvolvimento de soluções nas áreas de geração, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia, telecomunicações e tecnologia da informação.  

Considerando que: 

a) a COPEL publicou em, 11/10/2017, Chamada Pública nº 05/2017, sobre seleção de STARTUPS para 
firmar parcerias no desenvolvimento de soluções nas áreas de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia, telecomunicações e tecnologia da informação. 

b) A STARTUP apresentou proposta para ...(descrever a proposta); 

c) o interesse da COPEL e da STARTUP em formar parceria os estudos com vistas a desenvolver 
soluções inovadoras  nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, 
telecomunicações e tecnologia da informação.  

As PARTES resolvem firmar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE a obrigação de 
sigilo e confidencialidade em relação a todas as informações técnicas, econômicas, financeiras, jurídicas, 
contábeis e comerciais das empresas e da solução proposta pela STARTUP à COPEL, doravante 
denominadas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, que tem como finalidade permitir a análise da 
viabilidade da participação da COPEL e da STARTUP no desenvolvimento de soluções inovadoras nas 
áreas da Chamada Pública acima citada.  

Parágrafo 1º:  Serão também consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS todas as informações 
técnicas, econômicas, financeiras, jurídicas, contábeis e comerciais fornecidas pela 
COPEL à STARTUP para o desenvolvimento mencionada no caput desta Cláusula. 

Parágrafo 2°: Não serão consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS as informações que: 

a)  sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público; 
b) encontravam-se na posse legítima da COPEL, livres de quaisquer obrigações de 

confidencialidade, antes de sua revelação pela STARTUP; 
c)  sejam expressamente identificadas pela STARTUP como “não confidenciais”; 
d) devam ser divulgadas por força de lei, decisão em processo judicial ou administrativo 

com caráter mandatório, caso em que a divulgação ocorrerá da forma mais restrita 
possível. 

Parágrafo 3º: As informações mencionadas no caput serão disponibilizadas à COPEL em forma de 
“dossiê” que deverá conter, no mínimo, a documentação solicitada na Chamada Pública. 
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Parágrafo 4°: As PARTES comprometem-se a guardar confidencialidade e a não utilizar qualquer tipo de 
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL para propósitos estranhos àqueles definidos no caput da 
Cláusula Primeira ou em beneficio próprio ou de terceiros. 

Parágrafo 5°: As PARTES comprometem-se a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, 
empregados, contratados e em geral, todas as pessoas sob sua responsabilidade que 
necessitem ter acesso à INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL mantenham a confidencialidade 
acordada neste instrumento, assumindo total responsabilidade pela ruptura desse 
compromisso. 

Cláusula Segunda - Este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE entra em vigor na data de sua assinatura, 
mantendo-se válido pelo prazo de 2 (dois) anos ou até que ocorra a sua substituição por algum outro 
documento acordado entre as PARTES. 

Cláusula Terceira – Concluindo a COPEL pela não implantação da solução proposta, compromete-se a 
devolver ou destruir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as informações, documentos e dados 
recebidos e protegidos por este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, não subsistindo nenhum outro 
compromisso, exceto aquele relacionado à confidencialidade das informações, durante o período 
previsto na Cláusula Segunda. 

Parágrafo único: A obrigação mencionada no caput não se aplica às informações constantes no sistema 
de backup da COPEL e/ou às informações que devam permanecer em seu poder 
devido à legislação aplicável ou às suas normas de controles internos. 

Cláusula Quarta – As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS protegidas por este TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE e os compromissos nele contidos não poderão ser cedidos a terceiros por uma 
das PARTES sem o prévio consentimento, por escrito, da outra PARTE, salvo em se tratando de cessão 
às sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum de uma das PARTES.  

Parágrafo 1º: O não cumprimento das obrigações de confidencialidade previstas neste Instrumento 
sujeitará a PARTE infratora ao pagamento de perdas e danos comprovadamente 
sofridos pela PARTE prejudicada, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis 
decorrentes da violação do compromisso. 

Parágrafo 2º: A divulgação de qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL somente será possível 
mediante prévia e expressa autorização por escrito do STARTUP ou quando requerida 
pelas Autoridades Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias. A PARTE 
compelida a divulgar a informação deverá reportar o fato imediatamente à outra PARTE, 
proprietária da informação.  

Cláusula Quinta – Decidindo as PARTES pela implantação solução inovadora em conjunto, será 
assinado um TERMO DE COMPROMISSO retratando o entendimento inicial entre as PARTES e 
contendo as condições mínimas necessárias para a parceria, observadas as condições básicas previstas 
na CHAMADA PÚBLICA e as necessárias autorizações estatutárias e legais para a sua celebração. 

Cláusula Sexta – O interesse pelo prosseguimento na implantação da solução inovadora poderá ser 
interrompido a qualquer momento, por qualquer uma das PARTES e a qualquer tempo, mediante 
simples comunicação escrita, independentemente de qualquer indenização ou pagamento, 
permanecendo, entretanto, a obrigação relativa à não revelação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
durante o prazo previsto na Cláusula Segunda deste instrumento.  

Cláusula Sétima - O não exercício por qualquer das PARTES de qualquer direito a ela assegurado 
neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou 
sanção prevista não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como 
desistência de sua aplicação em caso de reincidência. 
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Cláusula Oitava - Este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE não cria qualquer vínculo ou outra 
obrigação entre as PARTES, além da confidencialidade e nem algum compromisso de futura associação 
ou parceria. 

Cláusula Nona - Nenhum outro direito ou obrigação não expressamente aqui previstos devem ser aqui 
subentendidos. Nenhuma licença é dada a qualquer das PARTES, pelo presente, direta ou 
indiretamente, sob qualquer patente ou propriedade intelectual em relação a qualquer uma das 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. 

Cláusula Décima - O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE obriga as PARTES por si e a seus 
sucessores a qualquer título. Este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE não poderá ser aditado, 
modificado ou renunciado exceto se por escrito, em separado, e assinado por ambas as PARTES.  Este 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE não pode ser cedido por nenhuma das PARTES sem a anuência 
prévia e por escrito da outra parte, exceto se ocorrer no caso de venda de todo ou parte substancial de 
todo o negócio ou os ativos da parte cedente. 

Cláusula Décima Primeira - Todos os avisos e comunicações enviados no âmbito deste TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE deverão ser feitos por escrito, para os endereços abaixo indicados e aos 
cuidados dos ocupantes dos cargos abaixo indicados: 

STARTUP:   
Ao [cargo], cargo atualmente ocupado por  
C/c: [cargo], cargo atualmente ocupado por  
[endereço] 
 [e-mail] 
 

COPEL: 

Projeto Copel+ (copelmais@copel.com) 

Rua Coronel Dulcídio, 800, CEP 80.420-170, bairro Batel – Curitiba, Estado do Paraná - 2º andar 

 

Parágrafo 1º: Qualquer alteração dos dados acima, exceto em relação ao nome do atual ocupante dos 
cargos indicados, deverá ser, previamente e por escrito, comunicadas à outra PARTE, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Em caso de inobservância do quanto 
disposto nesta Cláusula, as comunicações enviadas conforme os dados acima citados 
serão consideradas válida e tempestivamente entregues; 

Parágrafo 2º: Sempre que este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE exigir ou permitir qualquer 
consentimento, aprovação, notificação ou solicitação de uma PARTE à outra PARTE, o 
consentimento, aprovação, notificação ou solicitação será considerado entregue e 
recebido se: a) recebidas, pessoalmente, contra recibo; ou b) enviadas por carta 
registrada, com aviso de recebimento do destinatário. 

Cláusula Décima Segunda - Este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE será regido pelas Leis brasileiras 
e se alguma disposição deste Instrumento for considerada inválida em decorrência de qualquer lei 
aplicável ou decisão em processo judicial e/ou administrativo, tal invalidade não afetará qualquer outra 
disposição cuja eficácia não tenha sido questionada.  

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o único competente para dirimir questões que 

eventualmente decorram deste instrumento. 
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E por estarem assim justas e acordadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo. 

Curitiba, .......... de ....................... de 2017. 

 

 

Pela COPEL: 

 

Pelo STARTUP: 

 

Testemunhas: 

 

 
 
___________________________________________     ______________________________________ 
Nome:                                                                                          Nome: 
CPF:                                                                                             CPF: 
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ANEXO VII 

TERMO DE COMPROMISSO 

A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ nº 
76.483.817/0001-20, e suas subsidiárias integrais, COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ 
nº 19.125.927/0001-86, COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.368.898/0001-06; 
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.370.282/0001-70; e COPEL 
TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 04.368.865/0001-66, sociedades por ações, com 
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sendo estas três últimas à Rua José Izidoro Biazetto, 158 
e aquelas duas primeiras com sede à Rua Coronel Dulcídio, 800, neste ato representadas por 
seu ..........(cargo)................, ........(nome).............., doravante denominadas COPEL e, de outro lado, 
a .........................................., com sede à Rua ................................................, n° ........., na cidade 
de .................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, neste ato representada 
por seu .......(cargo)................, ........(nome).............., doravante denominada STARTUP, ambas 
denominadas PARTES e individualmente como PARTE, celebram o presente TERMO DE 
COMPROMISSO, para o desenvolvimento de soluções nas áreas de geração, transmissão, distribuição 
e comercialização de energia, telecomunicações e tecnologia da informação.  

A implantação da solução proposta terá duração não superior a 6 (seis) meses, a começar em ___ de 
_____________ de ______, terminando em ___ de _______________ de _______,a partir da data da 
assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

1. OBRIGAÇÕES DA STARTUP 

Caberá a STARTUP cumprir fielmente as condições a baixo apresentadas: 

1.1. Manter todas as condições exigidas na CHAMADA PÚBLICA, bem como as condições 
apresentadas na submissão da proposta, de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 
ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais nos 
registros competentes, durante a implantação da solução proposta. 

1.2. Tomar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter 
ético ou legal, necessárias à implantação do projeto.  

1.3. Cumprir das disposições contidas no Manual do Fornecedor e as desta CHAMADA PÚBLICA, 
estando cientes de que o descumprimento implicará na desclassificação imediata, além das 
penalidades previstas nas leis aplicáveis. 

1.4. Cumprir integralmente as exigências contidas no Guia de Orientações de Segurança e Saúde 
do Trabalho para Empresas Contratadas, referente as suas atividades enquanto durar o termo 
de compromisso, disponível no site: www.copel.com. 

1.5. Cumprir fielmente as condições contidas no TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – ANEXO VI  
da Chamada Pública. 

1.6. Ceder à COPEL os direitos de uso de imagem e divulgação em seu site , redes sociais ou 
outros veículos de mídia a relação com as STARTUPS com quem irá realizar parcerias, nos 
termos contidos na Declaração de Autorização de Uso de Imagem – ANEXO V. 

1.7. Solicitar prévia e expressa aprovação da COPEL para qualquer divulgação, entrevista, oral ou 
escrita, e/ou publicação que faça menção ou referência à COPEL, ao objeto de parceria e/ou 
aos seus termos estabelecidos com a STARTUP.  

1.8. Respeitar todas as normas e diretrizes internas da COPEL referentes ao uso das logomarcas 
em divulgações previamente autorizadas. 

1.9. Responsabilizar-se pelo comportamento de seus empregados e colaboradores dentro das 
dependências da COPEL, bem como no relacionamento com os empregados da COPEL e 
parceiros. 

http://www.copel.com/
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1.10. Implantar a solução proposta até a duração máxima de 6 meses a partir da assinatura do 
presente TERMO DE COMPROMISSO, sob pena de perder o direito de recebimento do valor 
proposto em contrapartida.  

1.11. Responsabilizar-se pela violação de direitos de propriedade industrial relacionados à produção, 
utilização e comercialização a qualquer título do objeto do projeto apresentado, isentando a 
COPEL de qualquer responsabilidade sobre o mesmo, bem como se comprometendo a 
indenizar a COPEL por quaisquer danos a eles relacionados, integrando qualquer lide 
relacionada a violação de direitos de propriedade intelectual em que a COPEL figure como 
demandada, independentemente de denunciação à lide. 

2. OBRIGAÇÕES DA COPEL 

Caberá à COPEL cumprir as condições a baixo apresentadas: 

2.1. Efetuar o pagamento a título de contrapartida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à STARTUP, após 
a completa implantação da solução prospota no ambiente COPEL. 

2.1.1. A concessão da contrapartida financeira poderá ser cancelada pela COPEL, por 
ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, 
sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 

2.1.2. A COPEL não responde pela suplementação de recursos para fazer frente às despesas 
decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação cambial e 
inflação. 

2.2. Disponibilizar mentoria especializada e infraestrutura necessária para implantação do produto, 
solução ou serviço no ambiente Copel. Fornecendo acesso à infraestrutura física da COPEL e ao 
seu conhecimento já amplamente estabelecido e consolidado, de acordo com o perfil do projeto 
selecionado. 

2.3. Viabilizar contatos e exposição com os parceiros da COPEL.   

2.4. Fornecer apoio em Tecnologia da Informação para integração da solução aos atuais sistemas da 
Copel, quando necessário. 

3. LEI ANTICORRUPÇÃO 

Além das demais obrigações assumidas sob este TERMO DE COMPROMISSO, caberá também à 
STARTUP. 

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. 

 

As PARTES poderão  interromper a qualquer momento, por qualquer uma das PARTES e a qualquer 
tempo, mediante simples comunicação escrita, independentemente de qualquer indenização ou 
pagamento, permanecendo, entretanto, a obrigação relativa à não revelação das INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS – Previstas no TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – ANEXO V. 

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam em 2 (duas) vias, 
na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito. 

Curitiba, .......... de ....................... de 2017. 

Pela COPEL: 

Pelo STARTUP: 

Testemunhas: 
___________________________________________   _______________________________________ 
Nome:                                                                                          Nome: 
CPF:                                                                                             CPF: 


