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CHAMADA PÚBLICA P&D COPEL DIS 001/2016 

 
 

A Copel Distribuição S.A., doravante denominada COPEL DIS, sociedade por ações, subsidiária 
integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, visando à implementação dos seus 
Programas de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, estarão acolhendo propostas de 
Projetos de P&D, na forma e condições estabelecidas na presente Chamada Pública, atendendo o que 
determina a Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, regulamentada pelos Decretos nº 3.867, de 16 de 
julho de 2001, nº 5.879, de 22 de agosto de 2006, nº 7.204, de 08 de junho de 2010, e a Resolução 
Normativa ANEEL nº 504, de 14 de agosto de 2012. 

Neste documento são apresentados os objetivos desta Chamada Pública, bem como aspectos de 
ordem geral considerados importantes em relação aos aspectos institucionais, critérios de avaliação e 
alguns parâmetros que devem ser obedecidos na elaboração das propostas de projeto, assim como 
ressaltadas as características do projeto e procedimentos para submissão das propostas. 

Todos os critérios aqui estabelecidos deverão ser rigorosamente seguidos, devendo ser observado 
ainda o disposto no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de 
Energia Elétrica, da ANEEL, aprovado pela Resolução Normativa nº 504, de 14 de agosto de 2012. 
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1. MOTIVAÇÃO 

Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas Leis nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.465, de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 09 
de dezembro de 2009, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, as concessionárias de serviços públicos 
de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica e as autorizadas à produção independente de energia elétrica, 
excluindo-se aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, 
cogeração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual 
mínimo de sua receita operacional líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL 
(Agencia Nacional de Energia Elétrica). 

A Copel Distribuição S.A. – COPEL DIS, sociedade por ações, subsidiária integral da Companhia 
Paranaense de Energia – COPEL, doravante denominada COPEL DIS, pessoa jurídica de direito 
privado, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público nos termos da Lei nº 
9.790/1999, vem empreendendo esforços e recursos na pesquisa de um sensor de proximidade de 
rede de distribuição como acessório de capacetes de segurança. 

Como produto oriundo desta pesquisa, temos o projeto de P&D PD-2866-031/2006 “Sensor de 
Proximidade de Rede de Distribuição Energizada como Acessório de Capacete de Segurança” e o 
projeto P&D PD-2866-0004/2009 “Desenvolvimento de Cabeça de Série de Sensor de Proximidade de 
Rede de Distribuição como Acessório de Capacetes de Segurança”, regulado pela ANEEL, com um 
pedido de patente protocolado junto ao INPI sob o nº 0000221100644614 em 4/2/2011 e licenciado 
para produção e comercialização. 

Esta chamada pública visa aprimorar a metodologia da gestão dos projetos de P&D no tocante à 
cooperação com o setor produtivo e à seleção de parceiro industrial, com transferência de tecnologia e 
acompanhamento do projeto na melhoria do protótipo e nas fases de LP – Lote Pioneiro e IM – 
Inserção no Mercado. 

2. OBJETIVOS 

Selecionar empresa interessada em fazer parte do projeto de pesquisa em desenvolvimento na COPEL 
DIS, objetivando contratar um parceiro industrial para executar o melhoramento do protótipo e as fases 
de “lote pioneiro” e de “inserção no mercado” do projeto de “PD 2866-0440/2015 - Lote Pioneiro e 
Inserção no Mercado do Sensor de Proximidade de Rede de Distribuição Energizada como 
Acessório de Capacete”, regulado pela ANEEL. 

Trata-se de um dispositivo para ser acoplado em capacetes de segurança, visando alertar os 
eletricistas da aproximação excessiva em relação à rede energizada de média tensão. O princípio de 
funcionamento é baseado na detecção do campo elétrico e, ao perceber um nível crítico de segurança, 
emite um sinal sonoro alertando o eletricista sobre o perigo. Essa metodologia de medição determina a 
intensidade do campo elétrico, através da medida da corrente induzida permanente ou oscilante entre 
os eletrodos  (condutores) da sonda, sendo que esses são isolados eletricamente.  

As fotos abaixo mostram um protótipo montado e o mesmo protótipo com as partes desmontadas e 
visão dos componentes termoplásticos.  
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2.1. Descrição Genérica, Nomenclatura e Indicações Técnicas do objeto 

Trata-se de um dispositivo para ser acoplado em capacete de segurança visando alertar os eletricistas 
da aproximação excessiva em relação à rede energizada de média tensão. O princípio de 
funcionamento é baseado na detecção do campo elétrico e, ao perceber um nível crítico de segurança 
o equipamento emite um sinal sonoro alertando o eletricista sobre o perigo.  

Com base nesses critérios, cada concessionária estabelece a distância de segurança adequada ao 
serviço a ser realizado. No caso da COPEL Distribuição, a distância de segurança recomendada para 
serviços nas redes de distribuição é de 13,8 kV e 34,5 kV é 60 cm e 100 cm. 

Tendo em vista essa realidade e a dinâmica do trabalho realizado pelo eletricista, optou-se por 
desenvolver um dispositivo eletrônico baseado no campo elétrico gerado pelas linhas de distribuição, 
para emprego como acessório em capacetes de segurança, visando alertar os eletricistas da 
aproximação excessiva em relação à rede energizada de média tensão. 

O dispositivo é composto das seguintes partes:  

� Placa com circuito eletrônico para medição do campo elétrico, alerta sonoro e comunicação 
remota via radiofrequência para calibração do sensor de campo elétrico; 
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� Conjunto de placas metálicas para medição de campo elétrico, fundamentado em um sensor 
de espaço livre (norma ABNT NBR 15415); 

� Caixa externa termoplástica para acondicionamento das placas metálicas e da placa eletrônica; 

� Caixa interna termoplástica para acoplamento das placas metálicas também denominadas 
caixa do sensor; 

� Dispositivo de fixação das caixas termoplásticas denominada base termoplástica para fixação 
no capacete de segurança; 

� Elemento de teste do dispositivo para uso em campo por parte dos eletricistas. 

2.2. Descrição Detalhada, Nomenclatura e Indicações Técnicas do Objeto 

Através de simulações para diferentes estruturas e condições de operação, que o campo elétrico típico 
na distância de segurança varia entre 1,5 e 3 kV/m, podendo em alguns casos chegar a 10 kV/m. Os 
principais fatores de influência na variação do campo elétrico são: 

    - Arranjo da estrutura; 
    - Número e fases do circuito; 
    - Existência de partes metálicas próxima à estrutura; 
    - O corpo do eletricista que está utilizando o equipamento. 
 
A medição “Sensor de Proximidade de Rede de Distribuição Energizada como Acessório de Capacete 
de Segurança”, foi obtido pela opção medidor de espaço livre. Essa metodologia de medição determina 
a intensidade do campo elétrico através da medida da corrente induzida permanente ou oscilante entre 
os eletrodos (condutores) da sonda, sendo que esses são isolados eletricamente. 

2.3.  Detalhamento das partes do Sensor de Proximidade 

• Placa com circuito eletrônico para medição do campo elétrico, alerta sonoro e 
comunicação remota para calibração do sensor de campo elétrico 

Circuito eletrônico que efetua o processo de filtragem do sinal, para que esse seja enviado através de 
uma fibra óptica e posteriormente feita a calibração inicial do sensor. A fibra óptica foi utilizada com o 
objetivo de possibilitar a montagem do circuito eletrônico no interior do sensor, transmitindo o sinal 
medido para o exterior, de forma que os eletrodos também atuem como uma “blindagem 
eletromagnética” para o circuito eletrônico, evitando interferências externas na medição do campo 
elétrico, preferencialmente via rádio frequência. 
 

• Conjunto de placas metálicas para medição de campo elétrico, fundamentado em um 
sensor de espaço livre (norma ABNT NBR 15415) 

Placas metálicas que formam a caixa metálica e  foram construídas de forma que cada par de placas 
paralelas forme um canal de medição do campo elétrico. As placas são em número de 03 (três) 
estando paralelas nas 03 (três) direções ortogonais formando o sistema de medição completo do 
campo elétrico realizado pelo sensor, permitindo estabelecer o limiar de alarme sonoro.  A caixa 
metálica é composta por uma parte superior e inferior entrepostas a uma caixa termoplástica com 
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encaixes em suas extremidades e uma aba de abertura e fechamento do conjunto. A caixa metálica é 
composta por uma parte superior e inferior devidamente conectada em suas extremidades. 
 

• Conjunto invólucro termoplástico de material hidrofóbico 

Caixa externa ou tampa do conjunto, caixa interna e sua tampa de fechamento - mencionada no item 
anterior e base de acoplamento das caixas ao capacete. A base de acoplamento das caixas no 
capacete serve como referência para instalação do sensor no capacete, uma vez que nela estão 
situados os pinos de fixação com parafusos pela caixa externa ou tampa do conjunto do sensor. Essa 
base é adequada ao raio de curvatura do capacete utilizada pela Copel Distribuição na região onde 
está prevista a instalação dessa base. Qualquer capacete com outro raio de curvatura necessita ser 
projetada a base. Sendo assim, a única peça que seria alterada de um capacete para o outro é a “base 
colada”.  
A caixa externa ou tampa do conjunto é o componente que oferece isolação e vedação para a caixa 
metálica do sensor. Para que o sinal sonoro fosse maximizado em sua potência, foi deixado um vazado 
na tampa de fechamento próximo ao buzzer (responsável pelo sinal sonoro). 
A caixa interna foi construída de forma que cada par de placas paralelas forme um canal de medição 
do campo elétrico. As (03) três placas paralelas nas (03) três direções ortogonais, formam o sistema de 
medição completo do campo elétrico realizado pelo sensor, permitindo estabelecer o limiar de alarme 
sonoro. 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

As propostas aprovadas serão financiadas com os recursos previstos na Lei no 9.991, de 24 de julho 
de 2000, no art. 24 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e no art. 12 da Lei no 10.848, de 15 de 
março de 2004, que determina que as empresas concessionárias de serviço público de distribuição de 
energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua receita operacional líquida 
no Programa de P&D, com desembolso previsto para esta Chamada Pública de R$ 3.059.000,00 ( três 
milhões e cinquenta e nove mil reais). 

4. ESTÁGIO ATUAL DA PESQUISA 

O projeto encontra-se com 3 (três) anos de pesquisa, sendo desenvolvidas as etapas que resultaram 
nos produtos abaixo relacionados: 
 

Projeto – 2866-031/2006 

ETAPAS PRODUTOS 

Avaliação e aquisição de sensores de campo elétrico - Identificação dos diversos 
tipos de sensores de campo elétrico comerciais ou das tecnologias disponíveis 
para o desenvolvimento de sensor de campo elétrico de alta confiabilidade e 
baixo custo 

 

Relatório técnico 

Estabelecimento da correlação campo elétrico versus distância de segurança Relatório técnico 

Desenvolvimento de dispositivo eletrônico 
Desenvolvimento de sinalização de 
aproximação excessiva como 
acessório de capacete de segurança 
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Avaliação de protótipo em laboratório e campo Relatório de ensaio 

Padronização do novo dispositivo de segurança Norma técnica de segurança 

Transferência de tecnologia 
Identificação de parceiro industrial, 
realização de seminários nacionais. 

Conclusão do projeto Relatório final 

Projeto – 2866-0004/2009 

Continuidade do Projeto – 2866-031/2006 

ETAPAS PRODUTOS 

Reengenharia do Sensor de Proximidade. Reavaliação do projeto de sensores de 
campo elétrico desenvolvidos no projeto anterior, visando sua otimização 
particularmente nos aspectos de miniaturização dos circuitos eletrônicos, 
confiabilidade, geometria do sensor, ergonomia e satisfação dos eletricistas. 

Protótipo em versão final para ensaio 
de laboratório e campo 

Avaliação dos Protótipos no Laboratório. Avaliação dos protótipos desenvolvidos 
no laboratório, visando determinar todas as características importantes dos 
sensores de proximidade desenvolvidos, incluindo a realização de ensaios 
funcionais, confiabilidade, compatibilidade eletromagnética, etc. 

Relatório de Ensaios 

Avaliação dos Protótipos em Campo. Realização de ensaios de campo com os 
protótipos dos sensores de campo desenvolvidos, visando identificar seu correto 
funcionamento em diversas situações e padrões de redes de distribuição de 13,8 
kV e 34,5 kV. 

Relatório de Ensaios 

Otimização do protótipo. Projeto e desenvolvimento do protótipo final cabeça de 
série, realização de ensaios funcionais em laboratório e fabricação de 20 
unidades para fornecimento para a COPEL Distribuição. 

Cabeça de Série 

Certificação do Cabeça de Série. Obtenção da certificação do sensor 
desenvolvido. Foi verificado que em função do sensor ser caracterizado como 
acessório e não um EPI, não foi necessário a obtenção da certificação. 

Certificação do Sensor Capacete 

Patente do Cabeça-de-Série Desenvolvido. Contratação de empresa para a 
elaboração do processo de solicitação de patente para o produto desenvolvido 
neste projeto de P&D. 

Patente do Produto Desenvolvido 

Transferência de Resultados. Elaboração do relatório final e realização de 
seminários internos para a divulgação dos resultados obtidos. 

Relatório Final, Seminário Interno. 

 
Informações sobre o projeto podem ser consultadas no artigo técnico disponibilizado em: 
http://www.espacoenergia.com.br/edicoes/18/EE018.pdf 

5. ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS  

5.1. Projeto Executivo 

A Empresa Parceira deverá assimilar a tecnologia já desenvolvida pela COPEL DIS e pelo LACTEC e 
realizar os aperfeiçoamentos necessários nos pontos que facilitem a produção em larga escala e com 
custos compatíveis. 
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Nesta fase, está prevista a produção de um lote de 500 unidades. Desta quantidade, o fabricante 
deverá fornecer um sub-lote preliminar de 50 unidades que servirão para avaliar a qualidade da 
produção. Após um período de testes de laboratório e de campo deste sub-lote preliminar, eventuais 
falhas e melhorias deverão ser incorporadas no produto para a fabricação das unidades restantes. 
Para isto, a empresa deve possuir, além da capacidade fabril, uma estrutura e pessoal técnico capaz 
de otimizar o produto, especialmente nos seguintes pontos: 
 
� Revisar o projeto mecânico do invólucro, visando à redução das dimensões físicas finais e o do 

peso do dispositivo, facilitando o processo de fixação do sensor no capacete, priorizando-se 
métodos de encaixe rápido e resolver problemas de vedação. Há possibilidade de redefinir a 
geometria e o design final do produto, desde que mantidas a confiabilidade e ergonomia do 
dispositivo; 

• Avaliar alternativas de material hidrofóbico a ser utilizado no invólucro, desde que não 
interfira no funcionamento do dispositivo em diferentes condições de operação; 

• Projetar a ferramenta de injeção para produção do invólucro em larga escala. Tanto o 
projeto da ferramenta quanto a injeção das unidades poderão ser terceirizadas; 

• Reavaliar a placa de circuito impresso visando facilitar a montagem em série e redução de 
custos. Será dada a liberdade para substituição de componentes eletrônicos desde que 
previamente acordado com a equipe técnica do projeto e com submissão de testes de 
equivalência funcional. 

5.2. Fabricação, Testes, Transporte, Montagem 

A Empresa Parceira será responsável pela fabricação, testes de fábrica e de campo, transporte de 
todos os equipamentos/componentes eletromecânicos sob supervisão da COPEL DIS. 

6. ELEGIBILIDADE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

Poderão participar do processo de seleção, empresas nacionais que tenham interesse em transformar 
o modelo resultante deste projeto em um produto industrial competitivo, comercialmente tendo como 
premissa a larga utilização pelos eletricistas de concessionárias e prestadoras de serviço de energia 
elétrica, objeto desta chamada Pública. 
Empresas que tenham em sua constituição a atividade de pesquisa; detentora de experiência na 
cadeia de produção de placas de circuito eletrônico, montagens, injeção de plástico e testes de burn-in. 

7. PREMISSAS 

Todos os membros da equipe do projeto devem ter seu nome completo, devidamente preenchido na 
proposta e os que tiverem formação nível superior, devem ter os seus currículos cadastrados na base 
de currículos da Plataforma Lattes. Para profissionais de nível médio é facultativo o preenchimento do 
nome completo, podendo utilizar o pré-cadastro de “Profissional de Nível Médio”. 
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7.1. Sigilo e Confidencialidade 

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

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

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

7.2. Direitos de Propriedade Intelectual 

O projeto aprovado por ocasião desta Chamada Pública, deverá observar o disposto na MINUTA DE 
CONTRATO, Cláusula XVII – PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução do projeto selecionado deverá ser de até 18 (dezoito) meses contando já com 
as possíveis prorrogações de prazo. A duração decorrerá após o cadastro da data de início de 
execução do projeto no Sistema de Gestão de P&D da ANEEL, conforme Manual do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica vigente. 

O contrato a ser firmado para execução do projeto de P&D, terá como prazo de vigência 6 meses após 
a última etapa de execução do projeto. 

9. PROCESSO SELETIVO 

A seleção pública, objeto desta Chamada, se realizará em 3 etapas, a saber:  
 

ETAPA DESCRIÇÃO 
Etapa 1 Qualificação Técnica e Proposta Econômica 
Etapa 2 Resultado da Seleção  
Etapa 3 Celebração do Contrato 

 
 
As empresas que participarem desta Chamada Pública devem possuir regularidade Jurídica, Fiscal, 
Econômico-Financeiro e Trabalhista, da qual deverão ser apresentadas antes da celebração da 
parceria. A documentação que comprova esta regularidade está especificada no site da COPEL: 
 
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Ffornecedores%2Fpagcopel2.n
sf%2Fdocs%2F6B883D1FDDDB1D7803257417005FC58D 
 



 
 

10/41 

9.1. Etapa 1 - Qualificação Técnica 

 

• As empresas, com base no Edital, deverão apresentar documentação para avaliação de suas 
capacidades técnicas, em atendimento aos requisitos estabelecidos nesta Chamada Pública. A 
avaliação técnica consistirá na verificação da capacidade técnica da empresa, em absorver a 
tecnologia até então gerada e em desenvolver as etapas faltantes do projeto, definida no item 5 
objeto desta Chamada Pública, que será feita por meio de pontuação, seguindo os critérios 
contidos no Quadro de Qualificação Técnica abaixo: 

 

Quadro de Qualificação Técnica 

Item Critério Comprovação 

Pontuação 

Pontos por 

Critério 

Pontuação 

Máxima 

1 Tempo de atuação no mercado 
Contrato Social registrado na 
Junta comercial. 

5 pontos a cada 
(03) três anos 
completos 

25 

2 
Possuir fábrica / Integralizadora no ramo 
tecnológico. 

Contrato Social registrado e 
suas alterações e portfólio de 
produtos da empresa. 

20  pontos 20 

3 

Possuir, em seu quadro permanente, 
equipe técnica capacitada a absorver e 
aperfeiçoar a tecnologia contida no 
objeto do licenciamento. 

Currículos dos membros da 
equipe com formação em 
Engenharia Mecânica e 
Engenharia Elétrica. A equipe 
deve possuir especialistas e ou 
técnicos em Engenharia 

Mestre em 

engenharia 

5 pontos cada 

10 

Especialista em 

engenharia: 

4 pontos cada 

8 

Título de 

Graduação 

2 pontos cada 

10 

4 

Lançamento de produtos novos no 
mercado nos últimos 36 (trinta e seis) 
meses. Pode ser produto desenvolvido 
pelo Proponente para terceiros, desde 
que comprovada participação na autoria 
relacionados ao tema de Sensores 

Portfólio dos produtos novos e 
as respectivas datas de 
lançamento no mercado ou 
comprovação de participação na 
autoria do desenvolvimento de 
produtos / tecnologia para 
terceiros, relacionados ao 
Sensores 

5 pontos para 

cada produto. 
15 

5 
Desenvolver pesquisas de novos 
produtos, em laboratório próprio e/ou por 
meio de contratos/convênios 

Descrição sucinta dos Projetos e 
Declaração das instituições de 
pesquisa 

2 pontos para 
cada projeto. 

4 

6 
Ter experiência em licenciamento de 
produto no Brasil. 

Comprovante do Licenciamento 
2 pontos para 
cada 
Licenciamento 

4 
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comprovado 

7 
Possuir patente de produtos ou pedido 
de patente no Brasil 

Cópia do protocolo de pedido de 
patente 

2 pontos para 
cada pedido de 
patente 
comprovado 

4 

 

Nota Técnica – Mínima aceitável = 70 pontos 

 

 
• A partir da documentação recebida, as empresas deverão apresentar Proposta de Preços para 

o desenvolvimento e a conclusão do projeto do Sensor do Capacete.  

Nesta fase será verificada a conformidade da Proposta com as condições estabelecidas na 
Chamada Pública, que será consolidada na “Nota Técnica (NT)” das Propostas, assim como 
será analisado o menor preço proposto, que serão utilizados para fins de avaliação e 
julgamento, em conformidade com os critérios anteriormente apresentados. 

 

• Será desclassificada a Proposta que: 

� Não atender as exigências da Chamada Pública; 

� Não atingir as pontuações mínimas estabelecidas para Qualificação Técnica; 

� Apresentar proposta acima do preço máximo estabelecido no item 3 desta chamada 
publica; 

� Não atender a data máxima de entrega da proposta definida no item 10. 

 

9.2. Etapa 2 – Resultado da Seleção  

O resultado desta etapa será divulgado no Diário Oficial do Estado do Paraná e encaminhado por email 
aos representantes das Empresas participantes. 

 

9.3. Etapa 3 – Celebração do Contrato 

Nesta etapa será processado o instrumento que estabelecerá as condições da parceria e as 
obrigações das partes a ser firmado com a empresa selecionada nesta Chamada Pública conforme 
modelo ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO. 
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10. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA 

Etapa Descrição Data/Prazo 

1 Abertura da Chamada Pública 31/03/2016 

2 Prazo limite para solicitação de esclarecimentos 28/04/2016 (limite 17h00) 

3 

Prazo limite para recebimento:  

Anexo I  – Formulário de Projeto Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Anexo II – Proposta de Preços e  

Apresentação da Documentação para 
Qualificação Técnica 

02/05/2016 (limite 17h00) 

4 Publicação do Resultado no DIOE A partir de 16/05/2016 

5 Assinatura do Contrato  
10 dias corridos a partir da publicação do 
resultado no DIOE 

 

 

11. DO DIREITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR 
� A empresa parceira selecionada nesta Chamada Pública, caberá o direito de produzir e 

comercializar o produto gerado, com exclusividade, durante 5 (cinco) anos. Esta parceria 
também será válida para continuidade e otimizações futuras do produto. Este prazo poderá ser 
estendido por igual período, conforme legislação vigente. 

� A empresa parceira deverá repassar para a CONTRATANTE os royalties de 5% (cinco por 
cento) sobre o seu faturamento líquido das vendas do sensor do capacete, sendo este 
montante revertido em sensores pelo período de 5 anos. 

12. DESPESAS DOS PROJETOS 

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

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

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

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

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

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

f. Outros: serviços de registro de patentes, comunicação, impressão, encadernação, fretes, locação 
de equipamentos; taxas de inscrição para participação de membros da equipe técnica do projeto 
em eventos (congressos, simpósios, conferências, etc.) e custeio de cursos de pós-graduação, 
relacionados ao tema do projeto; taxas para administração do projeto e mobilização da 
infraestrutura existente. Ainda, nesta rubrica, deverão ser previstos gastos para: 
f.1 Apresentação relativa à divulgação dos resultados alcançados no projeto, em local a ser 

definido pela COPEL DIS, já prevendo a produção de flyers, folders, banners e outros 
materiais de divulgação, bem como a elaboração dos relatórios exigidos; 

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

 
g. Observação: A proposta deverá prever gastos para atividades relacionadas ao projeto, que 

necessitem da participação dos profissionais da COPEL DIS, que integrarão a equipe do projeto, 
como exemplos: viagem, participação em eventos, entre outros. Tais gastos deverão ser alocados 
nas rubricas: “viagens e diárias” e “outros”. 

 

No caso de dispêndio pela entidade executora de serviços de terceiros, materiais de consumo, 
materiais permanentes e equipamentos, viagens e diárias, e outros que estiverem fora da rubrica 
recursos humanos, esta deverá informar o tipo de documento comprobatório, seu número, o 
beneficiário (CNPJ/CPF), o valor e remeter todos os comprovantes fiscais à empresa Contratante. Se a 
Entidade Executora, por razões legais, também necessitar da posse dos comprovantes de despesa 
originais, então, deve-se providenciar cópias autenticadas destes documentos. 
Uma vez selecionada a proposta para contratação, não será permitida à proponente a subcontratação 
total do objeto da pesquisa, bem como a execução do núcleo do objeto contratado. 
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12.1. Valores de Referência 

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

Será admitido rubrica com valor superior a 50% do valor total do projeto somente para “Recursos 
Humanos”. Para as demais rubricas “Serviços de Terceiros”, “Materiais de Consumo”, “Materiais 
Permanentes e Equipamentos”, “Viagens e Diárias” e “Outros”, o percentual em relação ao total do 
projeto deverá ser inferior a 50%. 

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

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

Dúvidas sobre esta pesquisa poderão ser esclarecidas com: 
- Vera Lúcia Pietruk Zarpellon   Fone: (41) 3331-4246   e-mail: vera@copel.com  

14. PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

As propostas deverão ser elaboradas, conforme ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO e ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS, e atender às diretrizes estabelecidas 
nesta Chamada Pública e no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Setor de Energia Elétrica, versão 2012, publicado pela ANEEL, disponível no endereço: 

www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/Manual-PeD_REN-504-2012.pdf 

As propostas deverão ser apresentadas em arquivo Microsoft Word® (ANEXO II – PROPOSTA DE 
PREÇOS) e Microsoft Excel® (Item 3 do ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO), e entregues no endereço citado no item 14.1 da Chamada Pública. 

Ao encaminhar o ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO e o 
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS, para a presente Chamada Pública, a Instituição Proponente, 
automaticamente declara possuir capacidade de executar, em todas as suas etapas e com sua própria 
estrutura, o projeto de pesquisa intitulado protocolado e que os serviços relacionados ao objeto 
principal não serão subcontratados. 

14.1. Local de Entrega da Propostas 

As propostas de projetos devem ser entregues, sob protocolo, no seguinte endereço: 

COPEL - Protocolo Geral  
Rua Coronel Dulcídio, 800  
Batel - Curitiba PR  
CEP 80420-170 
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O envelope com a proposta de projeto deverá conter: 

Na parte frontal: 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.   
SGD/DGID/SPDDIS  
Comissão Julgadora da Chamada Pública  
CHAMADA PÚBLICA P&D DIS COPEL 001/2016  
Rua Coronel Dulcídio, 800  
Batel - Curitiba PR  
CEP 80420-170 

Na parte posterior: 

Identificação e endereço da Instituição Proponente 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. A COPEL DIS considera que o texto do presente Edital, bem como seus anexos, são objetos 
detalhados e deverá ser feito um exame cuidadoso por parte do PROPONENTE e, desta forma,  

b. não o exime de qualquer responsabilidade oriunda do desconhecimento ou interpretação do 
conteúdo, seja por omissão ou negligência; 

c. No caso do projeto necessitar de dados da COPEL DIS, estes deverão ser previamente 
consultados, a fim de verificar sua existência e disponibilidade; 

d. Se a mesma instituição apresentar mais de uma proposta, estas deverão ser submetidas em 
envelopes separados, cada um com a devida identificação; 

e. A COPEL DIS se reserva o direito de propor ajustes nos projetos selecionados; 

f. A mera submissão das propostas de projetos, não gera quaisquer direitos relativos à aceitação da 
mesma por parte da COPEL DIS ou sua contratação; 

g. Caberá aos interessados manter-se informados quanto ao andamento desta seleção através dos 
canais mencionados nesta Chamada Pública; 

h. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela COPEL DIS. 

15.1. Documentos Integrantes a Chamada Pública 

Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 
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15.2. Comissão Julgadora 

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

15.3. Revogação ou Anulação da Chamada Pública 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 
por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

16. CONTRATAÇÃO 

Os recursos para a execução do projeto PD 2866-0440/2015 - Lote Pioneiro e Inserção no Mercado do 
Sensor de Proximidade de Rede de Distribuição Energizada como Acessório de Capacete, será 
comprometido através de contrato a ser celebrados entre a Copel Distribuição S/A e a Empresa 
Parceira. Para a assinatura dos contratos pela Copel Distribuição S/A, a empresa selecionada, deverá 
comprovar sua situação de regularidade, apresentando os documentos listados no art. 3o da Instrução 
Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15/01/1997, e se for o caso, a Lei Complementar no 
101/2000. 

Salienta-se que a Empresa a ser contratada para execução do projeto, deverá apresentar documentos 
formais (original ou cópia autenticada em cartório de: estatuto ou regime interno ou delegação de 
constituição ou manual de O&M), que comprove competência e capacidade técnica em área de 
atuação correlata ao objeto contratado. 

Por ocasião da assinatura do instrumento contratual com a COPEL DIS, a empresa deverá comprovar 
sua regularidade, apresentando os documentos relacionados abaixo, os quais serão exigidos durante a 
vigência do contrato conforme estabelecido no ANEXO III – MIMUTA DE CONTRATO, Cláusula VIII – 
CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
a. Certificado de Regularidade - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
b. Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal - Dívida Ativa da União; 
c. Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal - Receita Federal; 
d. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual; 
e. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal; 
f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

Curitiba, 21 de março de 2016. 

 

...Original assinado por... 

Antônio Sergio de Souza Guetter 

Diretor Presidente da Copel Distribuição S.A. 
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ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Título 

Lote Pioneiro e Inserção no Mercado do Sensor de Proximidade de Rede de Distribuição 
Energizada como Acessório de Capacete. 

 

Valor Total do Projeto 

Descrever o valor total proposto do projeto (o preço proposto, incluso todos os custos incidentes 
na prestação do serviço, não poderá ultrapassar o preço máximo do projeto conforme determinado 
no item 16.1 desta Chamada Pública). 

 

Coordenador do Projeto 

Nome: Nome do coordenador de pesquisa do projeto; 

Instituição: Afiliação do coordenador; 

Contato: Telefone e e-mail do coordenador. 

 

Resumo 

Descrever breve resumo do projeto de P&D. 

 

1. Visão Descritiva do Projeto 

1. Preâmbulo 

1. Duração do Projeto (em meses) 

Informar a duração prevista para o projeto em meses. Não deve exceder 60 meses. 

2. Segmento (Sigla – G/T/D/C + nome por extenso) 

Informar o segmento mais representativo do projeto. Deve ser algum dos seguintes: 

G – Geração 

T – Transmissão 

D – Distribuição 

C – Comercialização 

3. Tema (http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=641&idPerfil=6) (sigla do 
tema – duas letras + nome por extenso) 

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

4. Subtema (sigla do subtema – duas letras e dois dígitos + nome por extenso) 
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Informar o subtema mais representativo entre os listados para o tema do projeto. Verificar 
no ”site” da ANEEL o enquadramento do projeto em alguns dos subtemas disponíveis 
para o tema. Caso não se enquadre em nenhum desses subtemas, deve ser classificado 
como OU – Outro, indicando-se o subtema proposto. 

5. Outro Tema 

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

6. Outro Subtema 

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

7. Fase da Cadeia de Inovação (Sigla - PB / PA / DE / CS / LP / IM + nome por 
extenso) 

Informar a fase da cadeia de inovação na qual se enquadra o projeto. Verificar no manual 
de P&D da ANEEL a descrição das diversas fases da cadeia de inovação, dentre os 
seguintes: 

PB – Pesquisa básica dirigida 

PA – Pesquisa aplicada 

DE – Desenvolvimento experimental 

CS – Cabeça de série  

LP – Lote pioneiro 

IM – Inserção no mercado 

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

Informar o tipo do produto a ser gerado, dentre os seguintes: 

CM – Conceito ou metodologia 

SW – Software 

SM – Sistema ou metodologia 

MS – Material ou substância  

CD – Componente ou dispositivo 

ME – Máquina ou equipamento 

 

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

PB X      

PA X X  X X X 

DE  X X X X X 

CS  X X X X X 

LP  X X X X X 

IM  X X X X X 

 

9. Descrição do Produto 

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

 

2. Grupo de Pesquisa 

 

1. Instituições (Nome / CNPJ / Categoria – executora) 

Citar as instituições do grupo de pesquisa, com o devido CNPJ.  

As entidades executoras podem ser centros de pesquisa e desenvolvimento, instituições 
de ensino superior, empresas de consultoria, empresas de base tecnológica, empresas 
incubadas. Saliente-se que a empresa executora deve ser nacional.  

 

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

Citar todos os integrantes da equipe informando função, titulação, afiliação, CPF e link do 
CV Lattes. 

 

As funções que os integrantes poderão ter no projeto estão listadas abaixo: 

 

Código Função 

CO Coordenador 

GE Gerente 

PE Pesquisador 

AT Auxiliar técnico 
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AB Auxiliar técnico bolsista 

AA Auxiliar administrativo 

 

As titulações que os integrantes estão listadas abaixo: 

 

Código Titulação 

DO Doutor 

ME Mestre 

ES Especialista 

SU Superior 

TE Técnico 

 

A equipe de P&D deve conter, no mínimo, um coordenador, um gerente de projeto e um 
pesquisador, exceto no caso do projeto ser executado pela própria empresa proponente. 
Neste caso não deverá ser cadastrado o coordenador e o gerente assumirá a 
coordenação da equipe. 

O gerente deve ser obrigatoriamente afiliado a empresa proponente. O coordenador deve 
ser afiliado a alguma entidade executora. 

A equipe deve possuir um dimensionamento adequado à natureza do projeto, evitando-
se integrantes em excesso. Quando o produto final do projeto for um aplicativo de 
software implantado na empresa, deve ser previsto um profissional da área de 
Tecnologia da Informação (TI) da empresa proponente. 

Todos os integrantes da equipe devem ter currículo da plataforma Lattes do CNPq 
atualizados. A capacitação dos integrantes da equipe é de crucial importância, 
especialmente a de seu coordenador. 

 

1. Experiência da Equipe no Tema do Projeto 

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

 

3. Descrição e Motivação 

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

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

5. Justificativas 

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

6. Benefícios Esperados 

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

7. Metodologia 

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

8. Estado da Arte, Trabalhos Correlatos e Bibliografia 

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

2. Visão Analítica do Projeto 

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

Instruções mais detalhadas, retiradas do manual de P&D da ANEEL, são apresentadas no 
apêndice. 

1. Originalidade da Proposta 

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

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

2. Desafio (Complexidade) 

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

3. Avanço 

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

4. Produto 

Explicitar os produtos que serão desenvolvidos no projeto. 

2. Aplicabilidade dos Resultados 

1. Contexto 

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

2. Abrangência 

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

3. Resultados e Comprovação da Funcionalidade 

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

3. Relevância 

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

1. Capacitação Profissional 

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

2. Capacitação Tecnológica 

1. Produção Técnico-Científica 

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

2. Apoio Infraestrutura 

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

3. Propriedade Intelectual 

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

3. Impactos Socioambientais 

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

4. Impactos Econômicos 

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

4. Razoabilidade dos Custos 

1. Razoabilidade / Justificativa dos Custos 

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

2. Viabilidade Econômica 

Cenários, tempo de retorno de investimento, aspectos quantitativos e qualitativos. 
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3. Cronograma Financeiro (irá compor o ANEXO V  – QUADRO RESUMO - 
CRONOGRAMA FINANCEIRO do ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO) 

Definição de etapas e plano de desembolso. 

 

Curitiba, ....... de ................................ de 2016. 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pela Proposta 
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS  

Local, Dia / Mês / Ano 

 

À 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 

DGID – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DA DIS 

Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco “B” – Térreo 

Mossunguê - Curitiba - Paraná 

 

Ref.: CHAMADA  PÚBLICA P&D COPEL DIS 001/2016 

 

Prezados Senhores: 

 

De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da chamada pública em epígrafe, 
informamos que: 

 

1. Nosso preço global proposto é de R$ .......... (......................); 

2.          Cronograma Financeiro (definição de etapas e plano de desembolso, conf. Anexo II – Quadro 
Resumo - Cronograma Financeiro do Anexo III - Minuta do Contrato); 

3. Nossa modalidade de garantia oferecida para o contrato, conforme item 12 do Edital, será 
............. 

4. No caso de adjudicação do objeto contratual, o(s) representante(s) legal(is) da nossa empresa 
que assinará(ao) o contrato será(ao) o(s) Sr.(a.)(s) .................... – qualificação ................. 
(Gerente/Sócio/Proprietário) 

 

Observar.: Caso o contrato social da empresa exigir a assinatura de mais sócios/procuradores, 
informar os dados dos mesmos. 

5. Informações complementares: 

Matriz (   )  Filial (   ) 

Razão Social: ............... 

CNPJ: ............ 

Endereço: ................. 

CEP do emissor da Nota Fiscal: ...... ... Unidade da Federação do emissor da Nota Fiscal: ...... 

E-mail e telefone da empresa: .......................... 

Simples Nacional:         Não (   )  Sim (   )  Alíquota: ....... % 
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A empresa se enquadra no conceito de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública? 

Não (   )  Sim (   ) 

Caso afirmativo, informar se ME ou EPP: 

ME (   )  EPP (   ) 

 

Atenciosamente, 

 

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

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

Obs.  Esta carta deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, constituído para tal fim e 
com os devidos poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento. 

 
 
 

Curitiba, ....... de ................................ de 2016. 

 
 
 
___________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável pela Proposta 



 
 

27/41 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. – COPEL DIS, sociedade por ações, subsidiária integral da 
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, com sede na Rua José Izidoro 
Biazetto nº 158, Mossunguê, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.368.898/0001-06 e Inscrição Estadual nº 90.233.073-99 neste ato representada por seu 
Diretor ......................, ........................................., portador do R.G. nº .................... SSP/PR e 
CPF/MF nº ............................... e pelo seu Diretor ........................, ........................................., 
portador do R.G. nº .............. SSP/PR e CPF/MF nº ............................, doravante 
denominada CONTRATANTE  e, de outro lado, a ..............., nos termos da Lei nº 
9.790/1999, inscrita no CNPJ .................., Inscrição Estadual nº................, com sede 
..............., neste ato representada por ...................., portador do R.G. nº ................... e 
CPF/MF ................... e por ..............., portador do R.G. ................... e CPF/MF nº 
...................., doravante denominada CONTRATADA , compreendidos para todos os efeitos 
como PARTES, resolvem celebrar o presente contrato mediante a CHAMADA PÚBLICA 
CONTRATANTE 001/2016, com base e fundamento no inciso XXXI, do artigo 24, da Lei nº 
8.666/1993 e inciso XXII, do artigo 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007, legislações 
pertinentes e pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula I - OBJETO  

Constitui objeto desse contrato a execução de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – 
P&D pela CONTRATADA  à COPEL DIS, a seguir relacionado, sob o regime de empreitada 
por preço global, do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, que tem 
como objetivo submeter-se aos dispostos nas Leis nº 9.991 de 24/07/2000 e nº 10.848 de 
15/03/2004, aos termos do contrato de concessão dos serviços de DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA de acordo com o Manual do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, editado pela Agência Nacional e 
Energia Elétrica (ANEEL) – Manual de P&D da ANEEL, publicado em outubro de 2012: 

CÓDIGO DA ANEEL T Í T U L O  

PD 2866-0440/2015 
Lote Pioneiro e Inserção no Mercado do Sensor de 
Proximidade de Rede de Distribuição Energizada como 
Acessório de Capacete 

Cláusula II - DOCUMENTOS INTEGRANTES  

Fazem parte do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 

ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO III – MANUAL DO PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL, out/2012); 

ANEXO IV – RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS 
ANEXO V  – QUADRO RESUMO - CRONOGRAMA FINANCEIRO; 
ANEXO VI – TERMO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, FISCAIS E 

SUPLENTES 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos 
integrantes deste contrato, prevalecerá este último. 

Cláusula III - ORIGEM DOS RECURSOS E GESTÃO CONTRAT UAL  

3.1  Os recursos destinados ao presente contrato, referem-se ao cumprimento pela 
CONTRATANTE  das obrigações estabelecidas pelas Leis n° 9.991 de 24/07/2000 e n° 
10.848 de 15/03/2004 e estão previstos nos Orçamentos Anuais de Custeio de 
2016/2017, no Programa de Orçamento de Custeio Z3073 e Centro de Custos 
DEM000100. 

3.2  A fiscalização e gestão do presente contrato será de responsabilidade dos empregados 
indicados para tais finalidades, de acordo com o ANEXO VI – TERMO DE 
DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, FISCAIS E SUPLENTES, Anexo I à 
Norma Administrativa da Copel – NAC 030904, de 17/09/2012. 

Cláusula IV - PREÇOS  

Para fins contábeis, dá-se a este contrato o valor global estimado pela execução do Projeto 
de P&D, R$ ................ (..................................), compreendendo o objeto listado na cláusula I 
do Anexo I – Formulário de Projeto Pesquisa e Desenvolvimento, de forma que somente 
serão pagos a CONTRATADA , os valores relativos às etapas efetivamente executadas na 
forma desse contrato e seus anexos. 

Cláusula V – TRIBUTOS E ENCARGOS  

5.1. Nos preços estão inclusos mão-de-obra direta e indireta acrescida de todos os encargos 
sociais e despesas com seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 
administrativas, tributos, despesas com aluguel, aquisição e eventuais manutenções de 
equipamentos, materiais, programas computacionais, despesas de viagens e demais 
encargos necessários para a perfeita execução do objeto contratado. 

5.2. Quaisquer tributos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste instrumento, 
cuja base de cálculo seja o preço contratado, implicarão a revisão dos preços, em igual 
medida, para mais ou para menos, conforme o caso. 

Cláusula VI – RELATÓRIOS DE PROGRESSO DE EXECUÇÃO D O PROJETO 
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Durante o transcurso da execução do projeto de P&D, objeto do contrato, deverão ser 
seguidos os procedimentos a seguir descritos: 

6.1 Envio de Relatório Mensal (RM) do projeto de P&D à CONTRATANTE , protocolado até 
o primeiro dia útil do mês subsequente ao referido no RM, onde devem estar descritas 
as atividades e as correspondentes despesas ocorridas, até o último dia do mês a que 
se refere o RM conforme item 1. Modelo de Relatório Mensal - RM do ANEXO IV – 
RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS. 

6.1.1 Os Relatórios Mensais da contratada devem conter a indicação da apropriação da 
mão-de-obra, a descrição detalhada das atividades realizadas no período e a 
descrição de todas as despesas efetivamente realizadas e comprovadas mediante 
notas fiscais e documentação correspondente, em conformidade com a cláusula 
“MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS NECESSÁRIOS À 
EXECUÇAO DO PROJETO”, no que couber, desde que previstas no quadro de 
desembolso do projeto apresentado, conforme estabelecido no ANEXO V – 
QUADRO RESUMO - CRONOGRAMA FINANCEIRO. 

6.1.2 A avaliação dos relatórios mensais será feita pelo respectivo gerente de projeto da 
CONTRATANTE , que se constituirá em parecer positivo ou negativo em relação 
ao seu conteúdo para fins de aceite ou recusa das despesas descritas e 
comprovadas no RM. 

6.1.3 Na eventualidade do gerente de projeto não poder assinar o relatório de sua 
responsabilidade, deverá ser formalmente indicado representante que fará a 
análise do relatório e consequente certificação de despesas. Na falta desta 
indicação, o gerente de projeto será representado pelo seu gerente imediato ou 
superior, observados os Níveis de Competência da COPEL. 

6.1.4 O RM será utilizado para emissão da nota fiscal/fatura do mês correspondente. 

6.1.5 Após o parecer positivo pelo gerente de projeto da CONTRATANTE ou 
representante formalmente indicado, em relação ao RM, fica a CONTRATADA 
autorizada a emitir notas fiscais/faturas referentes aos valores nele descritos. 

6.2 Deverão ser enviados pela CONTRATADA, os Relatórios Quadrimestrais (RQ) à 
CONTRATANTE, até o quinto dia útil do quadrimestre seguinte ao  do 
correspondente de realização das atividades do proj eto, conforme item 2. 
Modelo de Relatório Quadrimestral do ANEXO IV – RELAÇÃO DE MODELOS 
DE RELATÓRIOS.. 

6.3 O Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP), deverá ser enviado pela 
CONTRATADA  à CONTRATANTE, conforme item 8. Modelo de Relatório de Execução 
Financeira do Projeto (REFP) do ANEXO IV – RELAÇÃO DE MODELOS DE 
RELATÓRIOS, atendendo ao formato e aos requisitos existentes no Manual do 
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - 
Manual de P&D da ANEEL (ANEEL, 2012) e do Manual de Procedimentos Previamente 
Acordados para Auditoria Contábil e Financeira dos Projetos, Planos e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e respectivas atualizações. 

6.4 Para qualquer relatório, a COPEL DIS terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após 
sua entrega protocolada para formalizar sua aceitação ou recusa em relação ao seu 
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conteúdo. No caso de necessidade de alterações em relatórios, terá novo prazo de 5 
(cinco) dias úteis da sua entrega protocolada. 

6.5 O Relatório Final do projeto de P&D, conforme item 3. Modelo de Relatório Final do 
ANEXO IV – RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS, deverá ser apresentado à 
CONTRATANTE pela entidade executora até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
sua conclusão efetiva. 

6.6 Todo material de divulgação para fins de apresentações em seminários, em workshop,  
confecção de pôsteres, resumos informativos e artigos deverá ser entregue 
previamente à CONTRATANTE , conforme modelo definido pela contratante a serem 
verificados no item 5. Modelo de Apresentação – Seminário e Workshop e no item 6. 
Modelo de Resumo Informativo do  ANEXO IV – RELAÇÃO DE MODELOS DE 
RELATÓRIOS. 

6.7 Todos os modelos de relatórios e apresentações serão disponibilizados em arquivo 
magnético os quais serão encaminhados por e-mail a CONTRATADA na reunião de 
início do projeto. Os modelos estarão sujeitos a atualizações da CONTRATANTE, 
contudo a mesma se responsabiliza pelas atualizações e envio para a CONTRATADA, 
respeitados os prazos contratuais. 

Cláusula VII – FATURAMENTO  

7.1 A CONTRATADA  apresentará à CONTRATANTE  a nota fiscal/fatura correspondente, 
adequada e corretamente emitida, a partir da aprovação do relatório mensal 
correspondente às etapas efetivamente realizadas, conforme previsto ANEXO V – 
QUADRO RESUMO - CRONOGRAMA FINANCEIRO, com valores das parcelas 
mensais em reais,  juntamente com o comprovante de recolhimento do ISS, FGTS, 
INSS e demais encargos que porventura incidam sobre a execução destas etapas, 
observando e cumprindo fielmente o ordenamento legal existente sobre as questões. 

7.2 A CONTRATADA  deverá detalhar o(s) tributo(s) incidente(s) e respectiva(s) alíquota(s) 
sobre o projeto a ser executado. 

Cláusula VIII – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  

Pela efetiva realização mensal das etapas do projeto, previstas no ANEXO V – QUADRO 
RESUMO - CRONOGRAMA FINANCEIRO, a CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  o 
valor correspondente à execução do projeto, de acordo com os seguintes itens: 

8.1 O pagamento será efetuado em até (30) trinta dias após a data do protocolo de entrega 
dos documentos emitidos em conformidade com cláusula “RELATÓRIOS DE 
PROGRESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO”, entregue com uma antecedência 
mínima de 10 (dez) dias de seu vencimento e até o dia 20 de cada mês, no endereço 
mencionado no item abaixo, atendidas integralmente as cláusulas contratuais, 
especialmente às contidas nesta cláusula e nas cláusulas “VIGÊNCIA e PRAZO DE 
EXECUÇÃO” e “MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS NECESSÁRIOS À 
EXECUÇÃO DO PROJETO”. 

8.2 O documento de cobrança deverá ser protocolado no seguinte endereço: 
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COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO EMPRESARIAL DA DISTRIBUI ÇÃO - SGD 

Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco B – Mossungu ê 

CEP 81200-240 Curitiba – PR  

8.3 Os documentos de cobrança deverão conter, de forma legível, entre outros, o número do 
Contrato, o código e título do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, o número da 
parcela e seu respectivo valor, acompanhados dos documentos que atendem ao artigo 
195, § 3º da Constituição Federal; artigo 55, § XIII da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 
12.440/2011; Lei Estadual (PR) n° 15.608/2007 e Resolução Conjunta nº 002/2007-
PGE/SEFA da Procuradoria Geral e Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. 
Quais sejam: 

- certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e da dívida 
ativa da união;  

- certificado de regularidade FGTS (CRF);  

- guia de  recolhimento do FGTS (GRF) e seu comprovante de pagamento;  

- certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros;  

- guia da previdência social (GPS) e seu comprovante de pagamento;  

- certidão negativa de débitos de tributos estaduais;  

- guia de arrecadação municipal e seu comprovante de pagamento;  

- certidão negativa de débitos de tributos municipais; 

- certidão negativa trabalhista;  

- documentos comprobatórios de eventual isenção ou imunidade;  

- atestado de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
de 1988; 

ou documentos equivalentes para atender a legislação vigente, inclusive 
certidões de regularidade emitidas via sítio eletrônico pelo órgão fiscalizador. 
Sendo que, tais documentos não poderão ser aceitos se apresentarem 
pendências ou se encontrarem fora do prazo de validade. 

8.4 Caso sejam constatados erros ou falhas em quaisquer dos documentos de cobrança 
emitidos, os prazos para pagamento estarão sempre condicionados à apresentação 
pela CONTRATADA  de novos documentos de cobrança devidamente corrigidos, os 
quais, também, estarão sujeitos à aprovação da CONTRATANTE . 

8.5 Os pagamentos referidos nesta cláusula serão efetuados pela CONTRATANTE , 
mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA em instituição bancária 
indicada oficialmente segundo padrão estabelecido pelo Departamento de Contas a 
Pagar da CONTRATANTE . 
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8.6 Considerando que o pagamento do preço contratado será feito mediante crédito em 
conta corrente, é vedado a CONTRATADA a emissão de duplicata, letra de câmbio 
e/ou qualquer outro tipo de título de crédito para circulação, sob pena de rescisão do 
presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções legais, dentre elas a de ser 
suspenso do Certificado de Registro Cadastral da COPEL, impossibilitando-os de 
contratar com quaisquer das Empresas da COPEL. 

8.7 O pagamento da última mensalidade está condicionado ao envio do Relatório Final do 
projeto de P&D, dentro dos prazos e condições dispostos nas cláusulas supra citadas. 

Cláusula IX – AJUSTES EM PROJETOS DE P&D  

9.1 Caso seja necessário promover ajustes no projeto de P&D, estes somente serão 
colocados em prática mediante prévia autorização da CONTRATANTE , ficando 
caracterizada a independência entre a análise de viabilidade e os ajustes no objeto do 
presente contrato. 

9.1.1 Um projeto de P&D poderá sofrer ajustes, desde que devidamente justificado, 
quando houver necessidade de: 

- alteração na equipe do projeto; 

- alteração nas etapas do projeto; 

- remanejamento de valores entre rubricas; 

- aporte de mais recursos no projeto; 

- alteração no prazo de execução do projeto de P&D; 

- outros ajustes que possam comprometer o bom andamento do projeto. 

9.1.2 A CONTRATADA  deverá elaborar o Termo de Ajuste de Projeto de P&D, 
conforme item 4. Modelo de Termo de Ajuste de Projeto de P&D do ANEXO IV – 
RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS, com as devidas solicitações de 
ajustes e enviá-lo ao gerente de projeto, que deverá analisar e aprovar ou não os 
ajustes no próprio Termo de Ajuste. 

9.1.3 Caso o Termo de Ajuste de Projeto de P&D não seja aprovado pela 
CONTRATANTE , o projeto deverá seguir o seu curso original. Em caso de não 
conclusão conforme previsto, poderão ser aplicadas as penalidades dispostas no 
contrato. 

Cláusula X – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO  

O presente contrato vigorará por ......... (...................) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado na hipótese em que se mostrar necessária à execução 
do projeto contratado, segundo dispõe o artigo 57, §1º, da Lei nº. 8.666/1993 e artigo 104 da 
Lei Estadual n° 15.608/2007, respeitada a Resolução Normativa da ANEEL nº 334, de 
21/10/2008. 
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10.1  A execução do projeto de P&D, objeto do contrato, deverá obedecer aos prazos e às 
etapas previstas no cronograma físico, conforme estabelecido no ANEXO I  – 
FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, que serão 
verificados por meio de reuniões mensais entre as partes e registrados nos relatórios 
mensais e relatórios quadrimestrais emitidos pela CONTRATADA .  

10.2 O término do prazo de vigência deste contrato não afetará direitos ou obrigações das 
PARTES, relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e 
outras do gênero, que, eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas após o 
término do referido prazo de vigência. 

Cláusula XI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

São obrigações da CONTRATANTE : 

11.1  Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA  pela execução do objeto deste 
contrato, respeitadas as cláusulas “RELATÓRIOS DE PROGRESSO DE EXECUÇÃO 
DO PROJETO” e “CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO”. 

11.2  Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA , informações adicionais, dados técnicos, esclarecimento sobre 
dúvidas e orientação em todos os casos omissos. 

11.3 Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre a execução do projeto com a 
CONTRATADA , ressalvados os casos determinados pela urgência, cujos 
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis. 

Cláusula XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da CONTRATADA : 

12.1 A integral execução do projeto de P&D, objeto deste contrato, dentro dos padrões de 
qualidade e quantidade exigidos, inclusive eventuais ajustes necessários à 
regularização de falhas e/ou irregularidades decorrentes da inobservância da 
legislação em vigor. 

12.2 Atribuir tratamento preferencial e prioritário às solicitações formuladas pela 
CONTRATANTE , respeitados os compromissos previamente assumidos pela 
contratada junto a terceiros e/ou seus outros parceiros. 

12.3 Manter, obrigatoriamente, sob pena de rescisão incontinenti do ajuste contratual, 
durante a vigência do contrato, a caracterização e a natureza de instituição sem fins 
lucrativos, constantes de seu Estatuto Social. 

12.4 Comunicar, obtendo a concordância expressa da CONTRATANTE , em tempo hábil, 
o deslocamento, sempre que necessário para a consecução das atividades, de 
equipe de pesquisadores e empregados da CONTRATADA  para as instalações da 
CONTRATANTE , pelo período específico da realização das atividades. 
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12.5 Assegurar aos empregados da CONTRATANTE  credenciados e dirigentes, o acesso 
facilitado às instalações da CONTRATADA  para acompanhamento da execução do 
projeto objeto do presente contrato. 

12.6 Elaborar os relatórios mensais, os quadrimestrais, o relatório final do projeto e os 
relatórios parciais e o final de execução financeira do projeto do projeto contratado; 

12.7 Na conclusão do projeto, deverá entregar o relatório final alinhado ao descrito no 
último relatório quadrimestral, apresentando o resultado consolidado das pesquisas. 
O relatório final deverá ser suficientemente detalhado para permitir o seu perfeito 
entendimento de acordo com as práticas e padrões aceitos para este tipo de 
trabalho. 

12.8 Responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu(s) 
integrante(s) de equipe, nas dependências da COPEL, obrigando-se a substituir ou 
afastar, de imediato, por julgamento da coordenação da CONTRATANTE , quem 
esteja comprometendo o bom andamento do projeto, a segurança do trabalho e as 
relações humanas, seja na sua equipe ou com os empregados (e familiares) da 
CONTRATANTE . 

12.8.1 A eventual substituição nos termos do item anterior não implicará qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE , suportando a CONTRATADA  quaisquer encargos 
ou responsabilidades trabalhistas ou previdenciárias relativamente àqueles 
substituídos ou afastados. 

12.9 Qualquer eventual substituição de profissional do quadro de profissionais da 
CONTRATADA , participante do projeto de P&D, deverá ser previamente aprovada 
pela CONTRATANTE , conforme disposto na cláusula “AJUSTES EM PROJETOS 
DE P&D” deste contrato, atendendo aos requisitos existentes no Manual de P&D da 
ANEEL (versão 2012), relativo à equipe de pesquisadores e coordenadores do 
projeto. 

12.10 Ressarcir quaisquer danos diretos e/ou indiretos, materiais e/ou pessoais causados à 
CONTRATANTE  ou a terceiros, por ocasião de ação ou omissão na execução ou em 
decorrência do objeto deste contrato, bem como quaisquer ônus oriundos de 
processos judiciais ou administrativos, inclusive o valor das penalidades que a 
ANEEL impuser à CONTRATANTE  decorrentes de atraso no cumprimento do prazo 
contratual de execuções dos serviços ou prorrogações autorizadas pela 
CONTRATANTE , de acordo com o disposto na Resolução Normativa da ANEEL nº 
63, de 12/05/2004, multa do Grupo III, desde que o atraso se dê por culpa exclusiva 
da CONTRATADA , ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior. 

12.11 Preservar os bens e interesses da CONTRATANTE , de seus empregados em 
serviço e de terceiros em geral. 

12.12 A CONTRATADA  assume a obrigação de proceder Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ART, do contrato e dos profissionais, quando necessárias, relativas ao 
objeto da contratação, perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, ou outros conselhos profissionais, nos termos da legislação 
brasileira vigente; 
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12.13 Caso o resultado do projeto, relacionado na Cláusula I, não venha a atender os 
requisitos estabelecidos pela ANEEL, especificados no Manual de P&D da ANEEL, 
(versão 2012), deverá ser refeito, atendendo todas as orientações da ANEEL, sem 
custos adicionais para a CONTRATANTE  e sem prejuízo das penalidades. 

12.14 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 XIII – MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BE NS 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PROJETO  

A aquisição de materiais, equipamentos, máquinas, aparelhos, softwares e instrumentos 
especiais para a execução do projeto, bem como os acessórios sobressalentes e 
ferramentas que acompanham esses bens, previstos no projeto e necessários à execução 
do objeto contratado, deverá ser feita pela CONTRATADA  e obedecer aos seguintes 
procedimentos: 

13.1 Quando da aquisição desses bens, para repasse dos valores correspondentes, 
deverão ser observadas as normas internas da CONTRATADA , que passam a fazer 
parte integrante do contrato, assim como os princípios e dispositivos da Lei 
nº 8.666/1993 e da Lei Estadual nº 15.608/2007, devendo os processos de compra 
serem disponibilizados para a CONTRATANTE , bem como as notas fiscais e/ou 
contratos e os processos completos de licitação, realizadas nas modalidades cabíveis 
ou processos de compra direta acompanhados das correspondentes justificativas, 
sempre que solicitados por esta. 

13.2 Tanto os bens adquiridos pela CONTRATANTE  quanto pela CONTRATADA , enquanto 
da execução do objeto contratado, poderão ficar em poder da CONTRATADA  e serão 
controlados e administrados como bens pertencentes ao projeto de P&D, para o qual 
foi definida a necessidade de aquisição, não pertencendo aos ativos de quaisquer das 
partes. Tais bens serão alocados em conta específica que os caracterize e os 
identifique, definido o prazo de utilização e seu uso exclusivo para pesquisa e 
desenvolvimento. 

13.3 No caso da aquisição de equipamentos de informática e de software necessários à 
utilização ou implementação em computadores na CONTRATADA para o 
desenvolvimento do objeto contratado, estes deverão estar resguardados, bem como 
respeitados os limites estabelecidos nas licenças de software adquiridas, segundo a 
legislação específica do assunto. A renovação ou a aquisição onerosa de novas 
licenças de software não previstas no projeto deverá ser previamente aprovada, 
segundo termo de ajuste, pela CONTRATANTE . 

13.4 A CONTRATADA se compromete a prestar todo atendimento técnico para o bom 
funcionamento dos bens necessários à execução do objeto do contrato sob a sua 
responsabilidade, zelando e mantendo-os no mesmo estado de conservação e 
devolvê-los nas mesmas condições em que recebeu, devendo providenciar imediata 
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reparação de qualquer dano causado aos bens, de modo a restabelecer seu estado 
original e repor em iguais características em caso de danos irreparáveis ou extravio, 
salvo deterioração natural decorrente do uso e da vida útil do bem. 

13.5 A CONTRATADA  autoriza a CONTRATANTE  a efetuar vistoria nos bens e fiscalizar a 
sua utilização a qualquer tempo, no sentido de garantir a sua integridade e de verificar 
a sua destinação, sendo vedado a CONTRATADA  fazer qualquer modificação ou 
destinação de utilização sobre esses bens sem o expresso consentimento da 
CONTRATANTE . 

13.6 As partes se comprometem a comunicar formalmente a outra parte, em tempo hábil, 
quaisquer anormalidades detectadas durante a execução do presente contrato. 

13.7 Durante a execução desse projeto de P&D, a CONTRATADA  deverá disponibilizar à 
CONTRATANTE  a relação que caracterize e identifique os bens adquiridos pela 
CONTRATADA, em conformidade com a cláusula “RELATÓRIOS DE PROGRESSO 
DE EXECUÇÃO DO PROJETO”, no que couber.  

13.8 Por ocasião do encerramento do projeto de P&D, incumbirá à CONTRATANTE  a 
avaliação acerca da destinação dos bens adquiridos no âmbito do projeto, o que fará 
segundo exame de conveniência, oportunidade e previsão legal, sem prejuízo do 
atendimento das normas emanadas do Poder Concedente e da ANEEL, cabendo à 
Instituição de Pesquisa restituir os bens que estiverem em seu poder à 
CONTRATANTE , mediante requisição formal desta, os quais devem ser 
acompanhados do documento fiscal hábil estabelecido na legislação fiscal do Estado 
de origem, ou seja, a CONTRATADA  fica responsável em verificar em seu Estado 
qual o documento fiscal a ser utilizado para o transporte destes bens. 

Cláusula XIV – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  

A CONTRATADA , naquilo que lhe for aplicável por força da execução e característica do 
objeto do contrato, procederá de acordo com a Lei nº 6.514, de 22/12/1977, Portaria 
nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, no tocante às Normas 
Regulamentadoras – NRs. 

Cláusula XV – FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EQUIPE DA  
CONTRATANTE  

15.1 A CONTRATANTE , através do seu gerente de projeto e/ou do seu gerente de 
programa de Pesquisa e Desenvolvimento, fiscalizará e conferirá diretamente a 
qualidade da execução do projeto, com amplo acesso às equipes de pesquisadores, 
reservando-se o direito de, a qualquer tempo, solicitar uma auditoria sobre as 
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA , nos limites do contrato. 

15.2 A CONTRATANTE  poderá exigir as providências que se façam necessárias ao bom 
andamento do projeto e/ou embargar trabalhos com riscos iminentes, devendo a 
CONTRATADA  providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em 
razão disso possa ser atribuído qualquer ônus à CONTRATANTE . 
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15.3 A CONTRATADA deverá facilitar, sob todos os aspectos, a ação da coordenação, 
exercida pelo gerente do programa de P&D da CONTRATANTE  e pelo gerente de 
projeto, acatando suas recomendações quanto à qualidade e pontualidade da 
execução do projeto. 

15.4 A coordenação mencionada no item anterior será exercida no interesse exclusivo da 
CONTRATANTE  e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA , 
inclusive perante terceiros, por qualquer dano decorrente de irregularidade ou má 
execução e, na eventualidade de ocorrência de casos dessa natureza, não implicará 
corresponsabilidade da CONTRATANTE  e de seus prepostos e/ou representantes. 

15.5 A CONTRATANTE , a seu exclusivo critério, poderá alocar pesquisadores ou 
profissionais do seu quadro funcional para acompanharem os trabalhos do objeto da 
presente contratação. 

Cláusula XVI – PENALIDADES  

16.1 Ficam estipuladas penalidades, sem prejuízo de quaisquer garantias legais porventura 
aplicáveis: 

 Multa de 2% (dois por cento), a ser aplicada conforme segue: 

- sobre o saldo financeiro do projeto não concluído, conforme previsto no 
cronograma físico, quando o atraso se der por culpa e responsabilidade da 
CONTRATADA e não tiver sido autorizado pela CONTRATANTE ; 

- sobre o valor total financeiro do projeto, em caso de descontinuidade antes de 
sua conclusão, se der por culpa e responsabilidade da CONTRATADA  e não 
tiver sido autorizado pela CONTRATANTE ; 

- sobre o valor global estimado do contrato, em relação ao descumprimento pela 
CONTRATADA de demais obrigações contratuais para as quais não tenha sido 
prevista outra penalidade. 

16.2 Quando ocorrer atraso no pagamento dos documentos de cobrança protocolados, por 
motivo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE , esta fica sujeita à aplicação 
das sanções legais, respondendo ainda pelo pagamento de juros e correção monetária 
incidentes desde o dia do vencimento até a data do efetivo pagamento. 

16.3 Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser formalmente comunicados 
à CONTRATANTE  e comprovados dentro de 15 (quinze) dias a partir de sua 
ocorrência, para que possam ser analisados e considerados válidos, a critério da 
CONTRATANTE . 

16.4 Quaisquer penalidades que vierem a ser aplicadas, superadas todas as instâncias de 
defesa da CONTRATADA , serão objeto de anotação no registro cadastral da 
CONTRATANTE , gerando reflexos no Sistema de Registro Cadastral da COPEL – 
CRC. 

16.5 Quando decorrer atraso no pagamento de produtos e/ou serviços contratados pela 
CONTRATADA, em razão de atraso no pagamento de documentos de cobrança 
protocolados, por motivo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE , esta fica 
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sujeita à aplicação das sanções legais, respondendo ainda pelo pagamento de juros e 
correção monetária incidentes, desde o dia do vencimento até a data do efetivo 
pagamento, além do ressarcimento de eventuais prejuízos causados a 
CONTRATADA ou a terceiros. 

Cláusula XVII – PROPRIEDADE INTELECTUAL  

A titularidade sobre os direitos relativos à propriedade intelectual caberá exclusivamente a 
CONTRATANTE , decorrente da execução de serviços ou dos trabalhos técnicos 
especializados, objeto do presente contrato, sem qualquer tipo de ônus. A cessão dos 
direitos inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de 
qualquer natureza e aplicação da obra. 

17.1 Em caso da pesquisa resultar em Programa de Computador – Software, a 
CONTRATADA  deverá fornecer a documentação técnica, ou seja, o código fonte ou 
objeto completo versão final, especificações funcionais, fluxograma funcional, telas 
demonstrativas, histórico de desenvolvimento e outros dados necessários e capazes 
de identificar e caracterizar a originalidade do programa, em mídia eletrônica, para o 
registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e/ou outro órgão. 

17.2 A CONTRATADA  se obriga a tomar todas as medidas necessárias a assegurar e 
confirmar a cessão dos direitos de propriedade intelectual para a CONTRATANTE , por 
parte das pessoas envolvidas no objeto desse contrato e se compromete, caso 
solicitado pela CONTRATANTE , a fornecer todos os documentos adequados e 
necessários das pessoas envolvidas para confirmar tal cessão. 

17.3 Para fins de desenvolvimento de novos projetos, a CONTRATANTE  poderá utilizar 
experimentalmente os resultados do projeto, objeto desta contratação. 

17.4 Mesmo que encerradas todas as fases do projeto do objeto contratado, os 
desenvolvimentos, os aperfeiçoamentos ou ainda as versões posteriores relacionados 
com o projeto, realizados por pesquisadores da CONTRATADA , nos casos de modelo 
de utilidade, adição de invenção e software, que venha a ocorrer, serão garantidos os 
direitos de propriedade intelectual a CONTRATANTE . 

17.5 Os direitos adquiridos pela CONTRATANTE  poderão ser cedidos ou licenciados à 
COPEL HOLDING  e suas subsidiárias integrais, controladas ou coligadas sem 
nenhum ônus adicional. 

17.6 Quando o projeto tem como produto correlato: teses, dissertações, monografias, artigo 
científico, relatórios, metodologia, processo não industrializável e livro, relacionados 
com a propriedade intelectual do projeto aplicam-se às normas das cláusulas 
“DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” e “PUBLICIDADE”, 
requerendo autorização prévia para publicação de produtos acadêmicos. 
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Cláusula XVIII – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDEN CIAIS 

A expressão "Informações Confidenciais", para os fins desse contrato, significa toda e 
qualquer informação resultante de pesquisa, desenvolvimento técnico, projetos de 
instalações, campanhas mercadológicas e atividades comerciais anteriores, atuais e futuras 
da CONTRATANTE  relativos ao projeto do objeto contratado, que sejam levados ao 
conhecimento da CONTRATADA para o fim específico de eventual celebração e execução 
de Termos Aditivos a Contrato. As "Informações Confidenciais" incluem, mas não se limitam, 
a dados em geral, técnicas, know-how, resultados parciais ou finais de desenvolvimentos, 
especificações e desempenho de equipamentos, intercambialidade de equipamentos, dados 
financeiros e estatísticos, termos de contratos, número de equipamentos instalados junto a 
clientes, relações de clientes e previsões de vendas bem como todos os meios de registro 
contendo as informações supra, ressalvando o disposto no item 18.10 infra. 

18.1 Somente serão consideradas confidenciais as informações referidas no caput desta 
cláusula, reveladas, seja verbalmente seja por escrito, inclusive por meio de material 
gráfico. 

18.2 A CONTRATADA  se obriga a manter arquivada, sob a classificação de Confidencial, 
toda e qualquer "Informação Confidencial", comprometendo-se a não revelá-la a 
terceiros nem utilizá-la para outro propósito que não o de sua análise. 

18.3  A CONTRATADA se compromete a guardar em áreas de acesso restrito todos os 
documentos, equipamentos ou ferramentas que façam parte das "Informações 
Confidenciais" a fim de evitar sua revelação a pessoas não autorizadas. 

18.4 A CONTRATADA  se compromete a limitar a veiculação das "Informações 
Confidenciais" somente aos seus empregados que, em decorrência de suas 
atividades, necessitem tomar conhecimento delas, como no caso de auditorias e 
órgãos controladores. 

18.5 A CONTRATADA concorda em dar ordens expressas a todos os seus empregados 
mencionados no item 18.4 supra, a fim de garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas no presente acordo. 

18.6 As "Informações Confidenciais" do respectivo projeto deverão ser mantidas em 
separado de quaisquer outras informações confidenciais, a fim de evitar qualquer 
incidente. Caso seja necessária a realização de despesas para atender a essa 
exigência, tais despesas deverão ser efetivadas pela CONTRATADA . 

18.7 A CONTRATADA se compromete a não reproduzir cópias das "Informações 
Confidenciais". Caso sejam necessárias cópias adicionais, a parte contratada deverá 
requisitá-las à CONTRATANTE . 

18.8 A CONTRATADA deverá manter procedimentos administrativos adequados a fim de 
prevenir extravio ou perda de quaisquer "Informações Confidenciais". No caso de 
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ocorrer qualquer incidente dessa natureza, a CONTRATADA  deverá notificar a 
CONTRATANTE  imediatamente. 

18.9 A CONTRATADA  deverá restituir imediatamente à CONTRATANTE , logo que sejam 
solicitadas, todas e quaisquer "Informações Confidenciais", e também qualquer outro 
tipo de documento de propriedade da CONTRATANTE que estejam em seu poder em 
decorrência desse contrato. 

18.10 As obrigações da CONTRATADA  relativas às "Informações Confidenciais" não se 
estendem às informações que sejam ou se tornem disponíveis publicamente, que 
sejam recebidas de terceiros em obrigação de segredo, que sejam desenvolvidas 
pela CONTRATADA , independentemente das mencionadas "Informações 
Confidenciais" ou cuja divulgação haja sido aprovada, por escrito, pela 
CONTRATANTE . 

Cláusula XIX – PUBLICIDADE  

Toda e qualquer divulgação do projeto ou de parte deste, não gerará rendimentos ou 
qualquer ônus para os pesquisadores envolvidos, ficando ainda, essa divulgação vinculada 
à anuência da CONTRATADA  e da CONTRATANTE quando da apresentação e publicação 
de trabalhos em eventos técnico-científicos, cuja inobservância, por parte da 
CONTRATADA , sujeitará as penalidades previstas. 

19.1 As despesas com publicações, viagens para congressos, feiras, etc., com o intuito de 
divulgação dos resultados alcançados no projeto de P&D contratado, poderão ser 
incluídas no Projeto de Gestão de P&D da CONTRATANTE , mediante aprovação da 
COPEL, caso este contrato tenha seu término. 

Cláusula XX – RESCISÃO  

20.1 A rescisão desse contrato se dará de pleno direito, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas cláusulas e nas 
hipóteses e com as consequências previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993, 
de 21/06/1993 e nos artigos 128 a 131 da Lei Estadual nº 15.608/2007, de 
16/08/2007. 

20.2  Caso ocorra a rescisão do contrato, por qualquer dos casos previstos, a 
CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  apenas os valores das etapas 
executadas e aceitas até a data da rescisão, ressalvando-se o direito da 
CONTRATANTE  de deduzir ou reaver os valores decorrentes de multas e/ou 
prejuízos a ela acarretados pela CONTRATADA . 

20.3 Na hipótese de rescisão desse contrato motivada por inadimplemento da 
CONTRATADA , este deverá pagar à CONTRATANTE , em até 30 (trinta) dias, a 
contar da comunicação, multa no percentual de 10% (dez) por cento do remanescente 
do contrato, calculada a partir do valor global estimativo, constante em cláusula. 

20.4 O contrato também poderá ser rescindido quando do desinteresse da CONTRATANTE , 
ou se verificada inviabilidade técnica ou econômica no desenvolvimento do projeto, 
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desde que comprovada mediante auditoria técnica e financeira independente, sem 
prejuízo do pagamento a CONTRATADA das despesas já incorridas na efetiva 
execução do projeto, segundo o cronograma previamente aprovado. 

20.5 A abstenção de quaisquer das partes ou de tolerância entre elas, no uso das faculdades 
a elas concedidas no presente contrato, não importará em novação, transação das 
obrigações assumidas ou renúncia às novas oportunidades de uso dessas mesmas 
faculdades. 

Cláusula XXI – CESSÃO E SUCESSÃO  

21.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente esse contrato, ou 
ainda subcontratar no todo o seu objeto, nem comprometer a título de garantia a 
terceiros seus créditos junto a CONTRATANTE , sob pena de rescisão e aplicação de 
sanções previstas em lei. 

21.2 Os direitos e obrigações, decorrentes desse contrato, se transmitem aos sucessores e 
cessionários das partes contratantes, a qualquer título. 

Cláusula XXI I – FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba - PR para dirimir quaisquer dúvidas que possam 
ocorrer durante a execução desse contrato. 

E, por estarem de acordo, firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias, na presença de 
2 (duas) testemunhas. 

  Curitiba, ....... de ................................ de 2016. 

Pela CONTRATANTE: 

 

______________________________ _________________________ 
Antônio Sergio de Souza Guetter Acácio Massato Nakayama 
Diretor Presidente Copel DIS Diretor Adjunto Copel DIS 

 

Pela CONTRATADA:  

  
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx  Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx  
Representante legal Representante legal 

 

TESTEMUNHAS 

  
Nome: Nome: 
CPF: CPF:  
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ANEXO I  – FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Será substituído pelo formulário de projeto do Fornecedor Vencedor da Chamada Pública 

 

Título 

Título do projeto de P&D 

Deve ser limitado em 200 caracteres. 
 

Valor Total do Projeto 

Descrever o valor total proposto do projeto (o preço proposto, incluso todos os custos incidentes 
na prestação do serviço, não poderá ultrapassar o preço máximo do projeto conforme determinado 
no item 16.1 desta Chamada Pública). 
 

Coordenador do Projeto 

Nome: Nome do coordenador de pesquisa do projeto; 

Instituição: Afiliação do coordenador; 

Contato: Telefone e e-mail do coordenador. 
 

Resumo 

Descrever breve resumo do projeto de P&D. 

1. Visão Descritiva do Projeto 

1. Preâmbulo 
1 Duração do Projeto (em meses) 

Informar a duração prevista para o projeto em meses. Não deve exceder 60 meses. 

2 Segmento (Sigla – G/T/D/C + nome por extenso) 

Informar o segmento mais representativo do projeto. Deve ser algum dos seguintes: 

G – Geração 

T – Transmissão 

D – Distribuição 

C – Comercialização 

3 Tema (http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=641&idPerfil=6) (sigla do 
tema – duas letras + nome por extenso) 

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

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



 
 

 

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

5 Outro Tema 

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

6 Outro Subtema 

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

7 Fase da Cadeia de Inovação (Sigla - PB / PA / DE / CS / LP / IM + nome por 
extenso) 

Informar a fase da cadeia de inovação na qual se enquadra o projeto. Verificar no manual 
de P&D da ANEEL a descrição das diversas fases da cadeia de inovação, dentre os 
seguintes: 

PB – Pesquisa básica dirigida 

PA – Pesquisa aplicada 

DE – Desenvolvimento experimental 

CS – Cabeça de série  

LP – Lote pioneiro 

IM – Inserção no mercado 

8 Tipo do Produto: (Sigla - CM / SW / SM / MS / CD / ME + nome por extenso) 

Informar o tipo do produto a ser gerado, dentre os seguintes: 
 

CM – Conceito ou metodologia 

SW – Software 

SM – Sistema ou metodologia 

MS – Material ou substância  

CD – Componente ou dispositivo 

ME – Máquina ou equipamento 

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

 CM SM SW MS CD ME 



 
 

 

PB X      

PA X X  X X X 

DE  X X X X X 

CS  X X X X X 

LP  X X X X X 

IM  X X X X X 

 

9 Descrição do Produto 

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

 

2. Grupo de Pesquisa 

1. Instituições (Nome / CNPJ / Categoria – executora) 

Citar as instituições do grupo de pesquisa, com o devido CNPJ.  

As entidades executoras podem ser centros de pesquisa e desenvolvimento, instituições 
de ensino superior, empresas de consultoria, empresas de base tecnológica, empresas 
incubadas. Saliente-se que a empresa executora deve ser nacional.  

 

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

Citar todos os integrantes da equipe informando função, titulação, afiliação, CPF e link do 
CV Lattes. 

 

As funções que os integrantes poderão ter no projeto estão listadas abaixo: 

 

Código Função 

CO Coordenador 

GE Gerente 

PE Pesquisador 

AT Auxiliar técnico 

AB Auxiliar técnico bolsista 

AA Auxiliar administrativo 



 
 

 

As titulações que os integrantes estão listadas abaixo: 
 

Código Titulação 

DO Doutor 

ME Mestre 

ES Especialista 

SU Superior 

TE Técnico 

 

A equipe de P&D deve conter, no mínimo, um coordenador, um gerente de projeto e um 
pesquisador, exceto no caso do projeto ser executado pela própria empresa proponente. 
Neste caso não deverá ser cadastrado o coordenador e o gerente assumirá a 
coordenação da equipe. 

O gerente deve ser obrigatoriamente afiliado a empresa proponente. O coordenador deve 
ser afiliado a alguma entidade executora. 

A equipe deve possuir um dimensionamento adequado à natureza do projeto, evitando-
se integrantes em excesso. Quando o produto final do projeto for um aplicativo de 
software implantado na empresa, deve ser previsto um profissional da área de 
Tecnologia da Informação (TI) da empresa proponente. 

Todos os integrantes da equipe devem ter currículo da plataforma Lattes do CNPq 
atualizados. A capacitação dos integrantes da equipe é de crucial importância, 
especialmente a de seu coordenador. 
 

1. Experiência da Equipe no Tema do Projeto 

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

 

3. Descrição e Motivação 

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

4. Objetivos 

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

5. Justificativas 



 
 

 

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

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

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

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

2. Visão Analítica do Projeto 
 

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

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

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

2. Desafio (Complexidade) 
Explicitar aqui o desafio do trabalho, em termos de complexidade. Normalmente isso leva 
em consideração o aspecto científico. 
 

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



 
 

 

4. Produto 

Explicitar os produtos que serão desenvolvidos no projeto. 

2. Aplicabilidade dos Resultados 

1. Contexto 
Informações de contexto dos resultados, tais como área de aplicação, segmento etc. 
 

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

3. Resultados e Comprovação da Funcionalidade 

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

3. Relevância 

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

1. Capacitação Profissional 

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

2. Capacitação Tecnológica 

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

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

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

3. Impactos Socioambientais 



 
 

 

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

4. Impactos Econômicos 

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

 

4.  Razoabilidade dos Custos 

1. Razoabilidade / Justificativa dos Custos 

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

2. Viabilidade Econômica 

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

3. Cronograma Financeiro (irá compor o ANEXO V  – QUADRO RESUMO - 
CRONOGRAMA FINANCEIRO do ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO, elaborar em 
Planilha Excel) 

Definição de etapas e plano de desembolso. 

 

Curitiba, ....... de ................................ de 2016. 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pela Proposta 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS  

Será substituído pela Proposta de Preços do Fornecedor Vencedor da Chamada Pública 
 

Local, Dia / Mês / Ano 
 

À 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 

DGID – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DA DIS 

Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco “B” – Térreo 

Mossunguê - Curitiba - Paraná 
 

Ref.: CHAMADA  PÚBLICA COPEL DIS P&D 001/2015 
 

Prezados Senhores: 
 

De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da chamada pública em epígrafe, 
informamos que: 
 

1. Nosso preço global proposto é de R$ .......... (......................); 

2.          Cronograma Financeiro (definição de etapas e plano de desembolso, conf. Anexo II – Quadro 
Resumo - Cronograma Financeiro do Anexo III – Minuta do Contrato); 

3. Nossa modalidade de garantia oferecida para o contrato, conforme item 12 do Edital, será 
............. 

4. No caso de adjudicação do objeto contratual, o(s) representante(s) legal(is) da nossa empresa 
que assinará(ao) o contrato será(ao) o(s) Sr.(a.)(s) .................... – qualificação ................. 
(Gerente/Sócio/Proprietário) 

 

Observar.: Caso o contrato social da empresa exigir a assinatura de mais sócios/procuradores, 
informar os dados dos mesmos. 

5. Informações complementares: 

Matriz (   )  Filial (   ) 

Razão Social: ............... 

CNPJ: ............ 

Endereço: ................. 

CEP do emissor da Nota Fiscal: ...... ... Unidade da Federação do emissor da Nota Fiscal: ...... 

E-mail e telefone da empresa: .......................... 

Simples Nacional:         Não (   )  Sim (   )  Alíquota: ....... % 



 
 

 

A empresa se enquadra no conceito de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública? 

Não (   )  Sim (   ) 

Caso afirmativo, informar se ME ou EPP: 

ME (   )  EPP (   ) 

 

Atenciosamente, 

 

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

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

Obs.  Esta carta deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, constituído para tal fim e 
com os devidos poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento. 

 
 
 

Curitiba, ....... de ................................ de 2016. 

 
 
 
_________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável pela Proposta 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 

 

MANUAL DO PROGRAMA DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO 

SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

(ANEEL, outubro/2012), disponível no 

endereço:  

 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/leitura_arquivo/ default.cfm?idaplicacao=56  

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

 

 

RELAÇÃO DE MODELOS DE  

RELATÓRIOS  
 

Os modelos de relatórios mensais relacionados abaixo serão disponibilizados em 

arquivo via e-mail e serão encaminhados à CONTRATADA na reunião de início do 

projeto: 

 

1 Modelo de Relatório Mensal - RM 

2 Modelo de Relatório Quadrimestral - RQ 

3 Modelo de Relatório Final- RF 

4 Modelo de Termo de Ajuste de Projeto de P&D 

5 Modelo de Resumo Informativo 

6 Modelo de Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP) 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

 

 

QUADRO – RESUMO 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Será substituído pelo Cronograma Financeiro Proposto pelo Fornecedor Vencedor da Chamada Pública 

 
(Elaborar em Planilha Excel)



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO 

CONTRATO, FISCAL E SUPLENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR DO CONTRATO, FISCAL E  SUPLENTES 

 

Ficam designados os empregados abaixo relacionados, titulares e suplentes, para atuarem 

como gestores e fiscais do contrato ________________________________________ , de 

acordo com o artigo 66 da Lei nº 8.666/1993 c/c aos artigos 117 e 118 da Lei 

nº 15.608/2007 e nos termos da Norma Administrativa da Copel – NAC nº 030904 – 

Gestão de Contratos, versão 17/09/2012: 

 

Curitiba, ___ de _______________ de 2016. 

 

___________________________ _______________________ 

Antônio Sergio de Souza Guetter Acacio Massato Nakayama 

Diretor Presidente Copel DIS Diretor Adjunto Copel DIS 

  

  Cientes: 

    __________________________ ________________________ 

Ubirajara Brum da Silva Valdir Mazzali 

Registro: 23965 Registro: 22044 

Gestor do Contrato Suplente do Gestor do Contrato 

 

    __________________________ ________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Registro: 99999 Registro: 99999 

Fiscal Documental  Suplente do Fiscal Documental  

 

 

    __________________________ __________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Registro: 99999 Registro: 99999 

Fiscal Operacional Suplente Fiscal Operacional 

 


