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EDITAL CHAMADA PÚBLICA COPEL CP 004/2020

A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ nº 76.483.817/000120, com sede à Rua Coronel Dulcídio, 800, doravante denominada abreviadamente COPEL, por intermédio
da Superintendência Administrativo-Financeira da Geração e Transmissão, tornam público o Edital de
Chamada Pública Copel CP 004/2020 visando a contratação de assessoria especializada para
implementação do Programa de Inovação Aberta Copel.
A presente Chamada Pública observa os preceitos e normas contidas na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e
pelas condições específicas constantes deste edital e dos demais documentos que o integram.
Até o dia 09 de fevereiro de 2021, as empresas interessadas na referida Chamada Pública deverão enviar a
proposta juntamente com todos os demais documentos exigidos para o e-mail inovacao.aberta@copel.com
Informações adicionais e/ou
inovacao.aberta@copel.com

documentos

poderão

ser

obtidos

por

intermédio

do

e-mail

Fazem parte integrante deste edital, os seguintes anexos:
I.

Descrição Detalhada do Objeto;

II.

Proposta;

III.

Minuta de contrato;

IV.

Modelo de Avaliação de Treinamento;

V.

Carta de Indicação de Representante da CONTRATADA;

VI.

Declaração de Atendimento às Condições de Contratação com a Administração Pública;

VII.

Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental.

1.

DO OBJETO
A presente Chamada Pública tem por objeto a prestação de serviços de assessoria especializada
para implementação do Programa de Inovação Aberta COPEL, conforme a Descrição Detalhada do
Objeto (Anexo I).

2.

DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta Chamada Pública, as empresas do ramo pertinente que atenderem a todas
as exigências constantes do Edital e seus anexos.
2.1.

Está impedida de participar de licitações, chamadas públicas e de ser CONTRATADA pela
COPEL, suas subsidiárias integrais e controladas, a empresa:
a) suspensa do cadastro ou do direito de participar de licitações e de contratar com as citadas
empresas do grupo COPEL;
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b) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e/ou no Cadastro Estadual Gestão de Materiais e Serviços – GMS;
c) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da COPEL, ou de suas subsidiárias integrais ou
controladas;
d) constituída por administrador e/ou sócio de empresa que estiver suspensa, impedida
ou declarada inidônea;
e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; e
i)
2.2.

cujo estabelecimentos de mesma pessoa jurídica, seja matriz, filial ou sucursal.

Aplica-se também à vedação prevista no subitem 2.1:
a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à
participação dele na Chamada Pública, na condição de empresa participante ; e
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
b.1) Diretores e membros do Conselho de Administração da COPEL, suas
subsidiárias integrais ou controladas;
b.2) Empregado da COPEL ou de suas subsidiárias integrais ou controladas cujas
atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou
contratação; e
b.3) Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado do Governo do Paraná,
bem como autoridades a estes equiparados.
c) empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo
de gestão ou rompido seu vínculo com a COPEL ou suas subsidiárias integrais ou
controladas, há menos de 6 (seis) meses.

2.3.

3.

Ao participar da Chamada Pública, a Proponente fica ciente de que os dados pessoais
que porventura constem dos documentos apresentados ou dos originados da licitação,
estarão sujeitos à publicação no sítio eletrônico da COPEL, em atendimento à Lei da
Transparência, bem como, constarão dos registros internos da Companhia pelo prazo de
retenção pertinente, para eventuais consultas ao processo que forem necessárias

DAS CARACTERÍSTICAS DA DOCUMENTAÇÃO
3.1.

A documentação a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:
Assunto do e-mail - Chamada Pública COPEL CP 004/2020 – Assessoria Programa de
Inovação Aberta COPEL.
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Observação:
O(s) arquivo(s) anexado(s) a um e-mail poderão somar no máximo 20MB. Caso o(s)
arquivo(s) ultrapassem esse limite, poderão ser enviados tantos e-mails quantos
necessários, informando no corpo do primeiro e-mail a quantidade total de e-mails que
serão enviados.
3.1.1. Somente serão consideradas no processo de seleção as propostas, observado o
disposto no item 3.8:
a) que estejam devidamente assinadas pelo representante legal da empresa;
b) que estejam acompanhadas de toda a documentação solicitada.
3.2.

A Proponente deverá entregar juntamente com a proposta o Contrato Social (ou
documento equivalente).

3.3.

A Proponente deve entregar as seguintes certidões negativas ou positivas com efeito de
negativas:
a) Prova de regularidade para com a Seguridade Social, por meio da Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
d) Certidão negativa de falência, recuperação ou liquidação, judicial ou extrajudicial,
expedida pelo(s) distribuidor(es) do local do principal estabelecimento da pessoa
jurídica, ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

4.

3.4.

A Proponente deverá apresentar Declaração de Responsabilidade Social e Declaração
de Atendimento às Condições de Contratação com a Administração Pública, conforme
modelos anexos a este edital.

3.5.

Caso a empresa participante julgue necessárias quaisquer informações adicionais, deve
dirigir-se por e-mail, à COPEL, solicitando esclarecimentos, antes de apresentar sua
proposta. Ao fazer tal solicitação, a empresa deverá definir e indicar claramente a parte a
ser esclarecida e assegurar-se de que a COPEL a receba com pelo menos 5 (cinco) dias
úteis de antecedência, em relação à data limite para o envio da documentação.

3.6.

A COPEL não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais.

3.7.

A empresa participante deverá estar ciente de que o CNPJ a ser utilizado para
participação nesta Chamada Pública deverá ser o mesmo constante nos demais
documentos de habilitação que venham a ser exigidos em eventual futuro contrato para
o objeto deste Edital (exceto os documentos de habilitação expedidos para o CNPJ da
matriz e extensivos para suas filiais).

3.8.

A Copel reserva-se o direito de realizar diligência, na qual poderá solicitar o envio
documentos faltantes ou complementares ou a correção de documentos enviados,
analisar aspectos técnicos, ambientais, legais e econômico-financeiros, como também
de compliance, relativamente às empresas que se apresentem interessadas nesta
Chamada Pública, obrigando-se às mesmas a disponibilizarem acesso às suas
instalações e informações necessárias.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação das propostas serão de caráter eliminatório e classificatório.
Chamada Pública COPEL CP 004/2020
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4.1.

4.2.

Dos critérios eliminatórios
4.1.1.

alinhamento da proposta com os requisitos mínimos definidos neste Edital de
Chamada Pública (Anexo I – Item 1.1 – requisitos da solução);

4.1.2.

a Proponente deverá estar sediada no Brasil;

4.1.3.

a Proponente e sua equipe deverão apresentar histórico de operações compatíveis
com as definições do Edital de Chamada Pública e seus anexos;

4.1.4.

atendimento dos itens 3.2, 3.3 e 3.4, observado o disposto no item 3.8;

4.1.5.

Não serão aceitas propostas com formação de consórcio;

4.1.6.

Não serão aceitas propostas cujo valor financeiro ultrapasse o valor máximo proposto
para esta chamada pública, que é de R$ 591.739,00 (quinhentos e noventa e um mil,
setecentos e trinta e nove reais).

Dos critérios classificatórios:
A COPEL classificará as propostas que tenham atendido os Critérios Eliminatórios, com base
nos blocos apresentados a seguir, considerando suas respectivas ponderações. As propostas
deverão, no mínimo, apresentar o detalhamento das informações listadas, comprovando-as,
quando aplicável, com documentação complementar a seguir:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando já ter prestado, adequada e
satisfatoriamente, os serviço de assessoria em programas de inovação aberta para grandes
corporações conforme descrito no Anexo Descrição detalhada do Objeto, fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em nome da proponente.
b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando o perfil executivo do profissional que irá
apoiar o Conselho de Inovação criado durante o ciclo do Programa de Inovação Aberta,
com ao menos 5 (cinco) anos de experiência em inovação. O perfil executivo se denota
pelo exercício de funções de gestão/coordenação.
c) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direto público
ou privado, comprovando capacidade de organizar workshops de treinamentos às
lideranças da COPEL que participarão do programa de inovação aberta, provendo-os com
os conhecimentos e as informações necessárias para que estes possam atuar ativamente
como sponsors do programa.
d) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direto público
ou privado, comprovando capacidade de organizar workshops de treinamentos aos
empregados da Copel, selecionados como mentores do programa de inovação aberta,
provendo-os com os conhecimentos e as informações necessárias para que estes possam
atuar ativamente como mentores das startups do programa.
e) A formação dos profissionais que comporão a equipe, assim como a experiência deverão
ser comprovados conforme segue:
• A comprovação da escolaridade deverá ocorrer mediante apresentação de cópias
(frente e verso), dos diplomas/certificados de nível superior, devidamente registrados no
Ministério da Educação;
• A comprovação da capacitação/habilitação deverá ocorrer mediante apresentação de
cópias (frente e verso), dos diplomas/certificados de nível técnico e/ou cursos de
capacitação.
• A comprovação de experiência dos profissionais em suas respectivas funções, poderá
ser realizada por meio de anotação em carteira de trabalho, contrato de prestação de
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serviço ou atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, devendo conter o nome completo, assinatura, cargo e
telefone do signatário, comprovando que o profissional prestou adequada e
satisfatoriamente os serviços.
4.2.1.

Equipe e Experiência da Proponente: peso de 30% (trinta e cinco por cento)
4.2.1.1. Estrutura da equipe da Proponente alocada à gestão do Programa,
discriminando o tempo de dedicação de cada membro, com atribuições e
atividades que serão exercidas, incluindo a indicação dos profissionais que
auxiliarão as Startups nos aspectos técnicos, mercadológicos, de negócios,
dentre outros;
4.2.1.2. Qualificação da equipe de gestão do Programa, incluindo currículos e
descrição da experiência em operações relacionadas ao objeto desta
chamada pública; qualquer pessoa que venha a substituir algum elemento
da equipe, deverá ter no mínimo a mesma qualificação e experiência da
pessoa substituída. As substituições deverão ser aprovadas pela COPEL;
4.2.1.3. Histórico de trabalho em conjunto da equipe. O histórico deve ser
comprovado mediante documentação;
4.2.1.4. Capacitação, adequação e as experiências anteriores da Proponente em
operações relacionadas ao objeto desta chamada pública.

4.2.2.

Alcance de atuação da Proponente: Peso de 15% (quinze por cento). O termo
relacionamento, no âmbito deste trabalho, é compreendido como a existência de
contratos firmados entre startups e corporações, com intermédio da ação da
Proponente em programas similares ao proposto neste trabalho.
4.2.2.1. Relacionamento com o ecossistema nacional
4.2.2.2. Relacionamento com o ecossistema internacional

4.2.3.

Qualidade da Proposta: peso de 30% (trinta por cento)
4.2.3.1. Estratégia de divulgação do Programa de Inovação Aberta COPEL,
incluindo eventuais parcerias da Proponente que auxiliem na divulgação e
Banco de dados de Empreendedores e Startups;
4.2.3.2. Metodologia para análise e seleção dos Empreendedores e das Startups;
4.2.3.3. Indicadores de impacto/efetividade das propostas apresentadas pelas
startups;
4.2.3.4. Metodologia para o acompanhamento e apoio às Startups no âmbito do
objeto desta chamada:
4.2.3.5. Metodologia de avaliação das POC´s ou projetos-piloto, bem como o
acompanhamento, validação e apresentação de resultados;
4.2.3.6. Oferta de serviços auxiliares às Startups nos diversos aspectos visando à
execução exitosa das POC´s ou projetos-piloto;
4.2.3.7. Informações adicionais sobre processos, ferramentas ou sistemas que
serão utilizados para as operações relacionadas ao objeto desta chamada
pública;

4.2.4.

Experiência no setor elétrico: peso de 15% (quinze por cento) Apesar da abrangência
do conceito setor elétrico, neste trabalho considerar-se-á a realização de programas
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de inovação aberta similares ao proposto pela Copel em concessionárias e
permissionárias no Brasil ou similares a estas fora do Brasil. Será demonstrado
através da apresentação de contratos ou outras evidencias que comprovem a
ocorrência destes eventos;
4.2.5.

5.

6.

Custos: peso de 10% (Dez por cento) a) Custos que considerem a realização de todo
o Programa, discriminando o valor das principais rubricas.

DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1.

As notas para os critérios classificatórios podem variar de 1 (um) a 10 (dez) e a Nota Final será
a média ponderada destes critérios, com base no peso atribuído em cada critério, a saber: (i)
Equipe e Experiência do Proponente (30%); (ii) Abrangência territorial de atuação do
Proponente (15%); (iii) Abrangência de Qualidade da Proposta (30%); (iv) Experiência no setor
elétrico (15%) e (v) Custos (10%). A nota relativa ao custo será atribuída conforme metodologia
própria do COPEL, assegurada objetividade e racionalidade comparativa entre as propostas
em exame.

5.2.

Após avaliação dos critérios eliminatórios, a COPEL convocará as proponentes para fazerem
uma apresentação da proposta à Banca de Avaliação cujo formato presencial ou remoto será
determinado pela COPEL. A apresentação deverá ser elaborada em formato PPT ou PDF,
devendo ser encaminhada ao endereço eletrônico inovacao.aberta@copel.com até 3 dias uteis
antes da data da apresentação.

5.3.

A divulgação da data e hora da apresentação da proposta pelos candidatos à Banca de
Avaliação será realizada, por via eletrônica, para o endereço eletrônico informado pelo
candidato.

5.4.

O não comparecimento do candidato na data, hora e local designados, divulgados nos termos
deste Edital de Chamada, será considerada como desistência de sua participação neste
processo de seleção.

5.5.

É exclusivo do candidato o ônus de manter atualizado os seus dados de contato informado em
sua Proposta, para todos os fins e efeitos, bem como qualquer ônus para apresentação da
proposta.

5.6.

A Banca de Avaliação apurará as notas atribuídas a cada um dos critérios classificatórios
acima definidos. Para fins de classificação final e seleção da melhor proposta, será computado
o somatório das notas atribuídas aos itens classificatórios, ponderando a distribuição de pesos
de cada critério para a obtenção da nota final. Em caso de empate, considerar-se-á para
desempate as notas relativas à Equipe e Experiência da Proponente. Permanecendo o empate,
será utilizada como novo critério de desempate as notas relativas à abrangência e qualidade da
proposta. Se ainda assim permanecer o empate, o preço apresentado será utilizado como
medida de desempate.

5.7.

Após a classificação a COPEL poderá realizar diligência junto à Proponente que obtiver a
maior nota para a comprovação das qualificações apresentadas. Havendo incompatibilidade
entre a proposta apresentada e a análise da diligência, a Proponente será desclassificada,
sendo chamada a próxima para a mesma avaliação.

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
6.1.

A análise da documentação será realizada por uma Banca de Avaliação composta por
empregados da COPEL.

6.2.

Eventuais recursos serão admitidos somente após a decisão final da Banca de Avaliação sobre
a Chamada Pública.
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6.3.

Os recursos terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos às autoridades signatárias do
presente Edital, desde que interpostos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação do resultado no sítio eletrônico da COPEL, sob pena de preclusão.

6.4.

Interposto, o recurso será comunicado às demais empresas que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Banca de Avaliação
poderá reconsiderar a sua decisão ou submetê-la, devidamente instruída, à autoridade
signatária do Edital.

6.5.

Não serão admitidos recursos relacionados aos itens classificatórios avaliados pela Banca de
Avaliação.

DOS RECURSOS FINANCEIROS
A previsão orçamentária ocorrerá por ocasião da contratação da empresa vencedora desta
Chamada Pública.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1.

As empresas assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
documentação e a COPEL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do presente procedimento.

8.2.

Caberá aos interessados acompanhar as publicações de atos e informações
relacionadas à presente Chamada Pública, no sítio eletrônico da COPEL, sob pena de
preclusão do direito decorrente de sua inobservância.

8.3.

A Proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da
empresa que o tiver apresentado, além da possível responsabilização civil e criminal, na
forma da Lei.

8.4.

É responsabilidade exclusiva da Proponente observar a legislação aplicável à proteção
de direitos autorais e direitos de propriedade industrial e intelectual, bem como outros
aspectos éticos, sem prejuízo de outras exigências aplicáveis pela legislação, conforme
o caso.

8.5.

Os eventuais interessados deverão estar cientes de que a participação nesse processo
não cria vínculo ou obrigação entre as partes.

8.6.

A COPEL reserva-se o direito de:
a) Revogar ou anular a presente Chamada Pública, bem como reduzir o seu objeto sem
que caiba às empresas direito a qualquer reclamação ou indenização. A Banca de
Avaliação tem poderes para decidir a desclassificação de empresa cuja solução
proposta não atenda integralmente as condições estabelecidas no edital e seus
anexos;
b) Prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;
c) Emitir Aditamento(s) ao Edital e seus anexos para revisar, emendar e/ou modificar
quaisquer de suas partes;
d) Resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada
Pública.
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8.7.

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

10. VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogada por
interesse das partes.
Curitiba (PR),

<Assinado eletronicamente>
Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da COPEL Holding
Designação: 197ª ROCAD de 05/12/2019

<Assinado eletronicamente>
Cassio Santana da Silva
Diretor de Desenvolvimento de Negócios
Designação: 197ª ROCAD de 05/12/2019
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ANEXO I.
1.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Objeto
Contratação de assessoria especializada para implementação do Programa de Inovação Aberta
Copel conforme segue:
1.1.

Requisitos da Solução
ATENÇÃO: Caberá à CONTRATADA a implementação do programa de inovação aberta
COPEL nas fases 1 a 8 do ciclo de vida descrito no item 1.2 deste Anexo.
Nº

Descrição da Atividade
Abordar a visão estratégica de inovação e compreender a prática da alta gestão da
empresa e de cada unidade de negócio para:
• Alinhar as estratégias do programa com as oportunidades para as áreas de
negócio da COPEL;

1

• Estruturar a relação entre as pessoas envolvidas; fatores culturais, aspectos de
clima organizacional como competitividade e cooperação;
• Estruturar um modelo para implantação na Copel de um Comitê de Inovação
formado por lideranças de áreas-chave definindo papéis e responsabilidades,
com ênfase no programa de inovação aberta;
• Definir os recursos para estimular as trocas, a cocriação e fortalecer os projetos
colaborativos.

2

Disponibilizar de um profissional com perfil executivo para atuar como Conselheiro,
apoiando o comitê de inovação criado durante o ciclo do Programa de Inovação
Aberta. Considerar até 50 horas de disponibilidade, preferencialmente na forma
presencial.

3

Adaptar os processos e sistemas da assessoria que forem necessários para atender
a execução do Programa.

4

Apoiar a Copel com estratégias para a definição de temas, desafios, tecnologias e
aplicações para o programa de inovação aberta. Validar os temas, desafios,
tecnologias e aplicações selecionados em relação ao mercado de startups.

5

Apoiar a COPEL para a seleção de mentores dentre seus empregados.

6

Oferecer capacitação de 4 a 6 horas para as lideranças que participarão do
programa. A capacitação poderá acontecer na forma de workshops.

7

Apoio à área de marketing para a realização das comunicações e eventos
relacionados ao programa. Exemplo: elaboração de press release para divulgação à
imprensa ou conteúdos para divulgação interna e externa.

8

Criação e disponilização de Website para o programa, segundo normas e padrões
adotados pela Copel.

9

Conduzir o processo seletivo das startups até a seleção que será feita pelo comitê de
inovação da COPEL.

10

Lançamento do programa através do site e mídias sociais, atingindo o ecossistema
das startups de forma passiva (ações de divulgação) e ativa (ações de localização
ativa convidando diretamente startups específicas).

11

Buscar possíveis candidatos na rede de contatos já estabelecida da assessoria.
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12

Acompanhar e apoiar a execução de até 5 provas de conceito ou projetos piloto.

13

Sanar dúvidas sobre o programa apresentadas pelas startups em todas as fases do
programa.

14

Avaliação de todas as inscrições, acompanhado de entrevistas prévias com os mais
bem avaliados.

15

Organização e condução de Pitch Day da seleção para o comitê de inovação da
COPEL. Preparação dos prospectos com as informações das startups finalistas,
incluindo pontos fortes e fracos, capacidade de realização, mas não se limitando a
estes.

16

Apoio ao comitê de inovação na seleção das startups, bem como na gestão da
comunicação às startups e à sociedade.

17

Possibilidade de alocação das startups em espaços de trabalho (COPEL ou
Assessoria - coworking).
Gestão sobre o processo de execução das POCs, apoiando as startups em:
• Assesment da situação atual;

18

• Definição de metas;
• Apoio para o atingimento das metas;
• Gestão sobre o processo de execução das POCs com ênfase em negócios.
Identificação de oportunidades:

19

• Definição de POCs ou projetos-piloto;
• Condução de reuniões entre startups e executivos COPEL;
• Gestão sobre o andamento das POCs ou projetos-piloto.
Para profissionais e diretoria COPEL:
• Treinamento sobre mentoria para startups (4 horas);
• Capacitação dos profissionais da COPEL para trabalhar com as startups (4
horas);

20

• Aculturamento sobre inovação, com ênfase, mas não se restringindo a inovação
aberta, para a direção, lideranças e empregados da COPEL (2 horas);
• Relatórios de acompanhamento sobre o progresso das startups;
• Relatórios de acompanhamento das POCs ou projeto-piloto, bem como seus
resultados técnicos, econômicos e financeiros;
• Apoio no entendimento dos resultados indicando quais startups estão habilitadas
a receberem investimentos além do programa, como por exemplo aquisição de
parte da startup.

21

Avaliar e apoiar a COPEL com relação a exequibilidade dos valores financeiros
apresentados pelas startups para a execução de POCs ou projetos-piloto, justificando
a sua aprovação ou reprovação.

22

Acompanhar o cronograma físico/financeiro da execução das POCs, apresentando à
Copel relatórios consolidados mensais.
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1.2.

Ciclo de Vida – Inovação Aberta – Inovação Aberta com Startups

Fase 1: Captação de desafios ou temas
Fase em que a COPEL se debruça sobre os interesses das áreas. O objetivo é levantar os temas de
interesse estratégico para o esforço de inovação. Estes interesses podem ser distinguidos em temas
(verticais) ou desafios. Temas são abordagens mais genéricas, tais como mobilidade elétrica, eficiência
energética, armazenamento entre outros. Desafios são problemas mais específicos, nos quais a COPEL
ainda não tenha estudado ou talvez já se tenha debruçado sem sucesso. Desafios são problemas dentro de
um contexto específico para os quais se busca uma solução inovadora.
Ajuda a capturar os desafios, aprofundando os temas inclusive verificando as tentativas do passado,
explicando as razões pelas quais não funcionaram. Fornecem inclusive alternativa de temas de estudo
Fase 2: Análise e seleção (priorização) dos desafios
Nesta fase, um comitê previamente estabelecido analisa os temas e desafios propostos com o objetivo de
descartar ou priorizar, baseado em critérios objetivos traçados no início do programa de inovação aberta.
Este comitê pode contar com apoio de agentes externos, tais como consultores.
É necessário estabelecer uma matriz de factibilidade versus tempo de retorno, de forma que temas ou
desafios para os quais já possa haver startups atuando sobre eles ou mesmo em etapa avançada de
desenvolvimento tem prevalência sobre temas de solução ainda incipiente. Para estes caberia programas
de P&D.
Fase 3: Publicidade e chamada de startups
Etapa onde é divulgado o programa de inovação aberta, com os temas e desafios da edição corrente. Nesta
fase busca-se a atenção das startups que se enquadram no edital e que possam atender os temas e
desafios propostos.
Fase 4: Análise e seleção preliminar das startups (via material recebido)
Este é o momento em que as propostas encaminhadas na fase de publicidade e chamada de startups são
analisadas pelo comitê, com o apoio de especialistas internos/externos.
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Nesta fase se observa a possibilidade de sucesso, factibilidade, robustez e nível de maturidade da proposta
apresentada. Verificasse também se a startup candidata demonstra experiência e conhecimento para
atender o tema ou desafio apresentado pela COPEL.
Ao fim da etapa, são selecionadas as startups com maior potencial de sucesso, dentro dos interesses do
programa.
Fase 5: Apresentação das startups pré-selecionadas
Após a seleção ocorrida na fase 4, as startups farão suas apresentações formais para o comitê, no formato
definido no edital. Nesta oportunidade, o comitê e os especialistas internos/externos poderão interagir com
as startups levantando questionamentos e ouvindo as respostas apresentadas. É a oportunidade de dirimir
dúvidas que restaram das fases anteriores.
Fase 6: Seleção das startups pelo comitê
Com base nas etapas anteriores, o comitê com o apoio de especialistas internos/externos se debruça sobre
as apresentações e seleciona as startups que serão aprovadas para avançar no programa de inovação
aberta COPEL.
Fase 7: Formação de equipe de apoio para as startups selecionadas
As startups selecionadas possivelmente precisarão de apoio técnico para ajustar suas soluções às
proposições da COPEL. Nesta etapa, a COPEL disponibiliza, com apoio da alta gestão, equipes que
atenderão as startups em suas necessidades de informação técnica ou mesmo no design de seus produtos
para que sejam efetivamente aderentes às necessidades apresentadas. Ao fim desta etapa, espera-se
encontrar produtos/soluções amadurecidos e em condições de se apresentarem para provas de conceito.
Eventualmente alguma startup que não consiga evoluir adequadamente nesta etapa poderá ser desligada
do programa, conforme edital.
Fase 8: Aporte financeiro para execução de POCs e análise dos resultados
As startups que tiverem seus produtos/soluções validados ou amadurecidos na etapa anterior terão a
oportunidade de prová-los na prática através de uma prova de conceito (POC). O objetivo da POC é
verificar os resultados práticos obtidos no campo de provas. Para tanto, a COPEL poderá fazer aporte
financeiro para a realização das POCs. Ao fim do período da prova, o comitê com apoio de especialistas
internos/externos avaliará os resultados e fará as projeções econômicas e de mercado para a solução
apresentada e testada com sucesso. Estas informações passam a fazer parte do portfólio da Startup.
Fase 9: Seleção das startups que receberão investimento (aquisição)
Com base nos resultados anteriores, em especial os da fase 8, o comitê apresentará as startups que
entende serem apropriadas para receber investimento financeiro e aporte de gestão. A COPEL poderá
negociar a aquisição ou ainda reservar direito futuro de aquisição.
Fase 10: Monitoramento das startups
As Startups que avançarem para negociação com a COPEL serão monitoradas, inclusive com participação
ativa da COPEL em sua gestão. A COPEL será a fomentadora deste novo negócio com o objetivo de
crescimento da empresa em volume, tamanho e resultados financeiros além do próprio valor financeiro da
empresa.
Fase 11: Desinvestimento
Caberá a COPEL, no momento que achar oportuno, se desfazer de sua participação na nova empresa.
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1.3.

Implantação da solução
Etapa
Fase
0

Fase
1
Fase
2
Fase
3
Fase
4
Fase
5
Fase
6
Fase
7
Fase
8

Evento
Alinhamento: reunião de alinhamento nas
instalações da COPEL ou por meio virtual,
conforme determinação da Copel.
Entrega do Plano de Trabalho com a
metodologia, ações e cronograma proposto
para a execução do Ciclo de Vida do Projeto
(Figura 1 e anexo II) até sua fase 8.
Captação de desafios ou temas
Análise e seleção (priorização) dos desafios
Publicidade e chamada de startups
Análise e seleção preliminar das startups
(via material recebido)
Apresentação das startups pré-selecionadas
Seleção das startups pelo comitê
Formação de equipe de apoio para as
startups selecionadas
Aporte financeiro para execução de POCs e
análise dos resultados

Início

Duração

até 1 semana
contada a
partir da
assinatura do
contrato

2 semanas

Após Fase 0

8 semanas

Após Fase 1

4 semanas

Após Fase 1

12
semanas

Após Fase 3

3 semanas

Após Fase 4

1 semana

Após Fase 5

2 semanas

Após Fase 2
Após Fase 7

14
semanas
20
semanas

* A duração das fases poderá ser alterada na fase 0, desde que se mantenha a duração de
12 meses.
1.3.1. Termo de conclusão
Ao fim de cada etapa da implantação ou qualquer outro serviço relacionado ao objeto, o
fornecedor emitirá um termo de conclusão que deverá ser homologado e ratificado pelo
gestor do contrato.
1.4.

Acordo de nível de serviço (SLA)
O acordo de nível de serviço se dará conforme abaixo:
Criticidade
Nível 1

Situação
Quando COPEL, startups ou demais
atores do programa apresentam
dúvidas ou identificam situações que
podem causar impactos mínimos,
sem consequências econômicas e
não causando atrasos

Nível 2

Quando COPEL, startups ou demais
atores do programa apresentam
dúvidas ou identificam situações que
podem causar impactos moderados,
com consequências econômicas de
baixa a moderada ou que podem
causar atrasos pequenos (até uma
semana) no cronograma
Quando COPEL, startups ou demais
atores do programa apresentam
dúvidas ou identificam situações que
podem causar impactos GRANDES,
com consequências econômicas

Nível 3

Chamada Pública COPEL CP 004/2020

Tempo de resposta
Após recebimento da solicitação,
apresentação de estratégia de
resolução em até 3 dias úteis se a
resolução depender de ações da
COPEL ou resolução efetiva em até 4
dias úteis se a resolução depender da
ASSESSORIA.
Após recebimento da solicitação,
apresentação de estratégia de
resolução em até 2 dias úteis se a
resolução depender de ações da
COPEL ou resolução efetiva em até 3
dias úteis se a resolução depender da
ASSESSORIA.
Após recebimento da solicitação,
apresentação de estratégia de
resolução em até 1 dia útil se a
resolução depender de ações da
COPEL ou resolução efetiva em até 2
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altas ou que podem causar atrasos
médios ou grandes (acima de 2
semanas) no cronograma
1.5.

dias úteis se a resolução depender da
ASSESSORIA.

Assistência técnica
a) A CONTRATADA deverá oferecer canal de comunicação específico para que a COPEL e
as startups possam tirar dúvidas durantes todas as fases do programa. A CONTRATADA
ainda deverá fornecer telefones e e-mail para abertura de chamados emergenciais para
situações que a COPEL entender necessário.
b) Os prazos para SLA começam a ser contados a partir da abertura do chamado em
qualquer dos meios fornecidos e atendidos conforme nível de criticidade descrito no item
1.4 deste Anexo.
c) O atendimento poderá ser online ou offline. Na reunião de abertura dos trabalhos serão
tratados os detalhes técnicos para a prestação do atendimento.

2.

OBSERVAÇÕES
a) Em hipótese alguma poderá a CONTRATADA veicular publicidade de qualquer espécie acerca do
que se refere o objeto do contrato sem a anuência da COPEL;
b) Reservando-se direitos autorais, em hipótese alguma a CONTRATADA poderá utilizar imagens,
filmes, ilustrações de autoria de terceiros.
c) Qualquer veiculação publicitária, mesmo que relacionada com o objeto deste contrato, deverá ser
de comum acordo entre as partes.
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ANEXO II.

FORMULÁRIO PROPOSTA

..........................., ...... de ......................... de ..........

À COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA –COPEL
Rua Coronel Dulcídio, 800 - Batel 80420-170 Curitiba – PR.
Assunto: Chamda Pública COPEL CP 004/2020
De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Chamada Pública em epígrafe, informamos
que:
1.

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

2.

Os valores relativos ao preço global deverão ser discriminados por fase do programa (anexo I, item 1.2)
conforme tabela abaixo:
Fase

Valor discriminado R$

1
2
3
4
5
6
7
8
Valor total
3.

Segue em anexo todos os demais documentos necessários para avaliação dos requisitos técnicos;

4.

No caso de assinatura contratual, o(s) representante(s) legal(is) da nossa empresa que assinará(ao) o
contrato será(ao) o(s) Sr.(a.)(s) ...................., CPF n.º ............, endereço, ............– qualificação
................. (Gerente/Sócio/Proprietário).
Observação: Caso o contrato social da empresa exigir a assinatura de mais sócios/procuradores,
informar os dados dos mesmos

5.

Informações complementares:
Razão social: ...................................
Chamada Pública COPEL CP 004/2020
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CNPJ: .............................................
Inscrição Estadual: .............................................
Inscrição Municipal: .............................................
Endereço: .......................................
CEP do emissor da Nota Fiscal: ..........
Unidade da Federação do emissor da Nota Fiscal: ..........
E-mail(s): ....................................
Telefone(s): ....................................
Banco/agência/conta: ....................................
Simples Nacional:

Não ( )

Sim ( ) Alíquota: ......%

Atenciosamente,

...........................................................................................
Assinatura, nome e CPF do representante legal da empresa

Obs.

Este formulário deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, constituído para tal
fim e com os devidos poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento.
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ANEXO III.

MINUTA DE CONTRATO

A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL (HOLDING), inscrita no CNPJ sob nº
76.483.817/0001-20, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua
Coronel Dulcídio, 800, abreviadamente denominada COPEL, neste ato representada na forma de seus
Estatutos Sociais e, de outro lado, __________________, com sede no Município de ___________, Estado
do _____, sita à Rua ________________ n° ____, CEP _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob o nº ________, neste ato representada por seu(sua) __cargo____,
______nome_________, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato,
com base e fundamento no artigo 28, §3º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016, justificado através do MEM
CGI-ME-18/2020, o qual reger-se-á pelas normas gerais da Lei Federal nº 13.303/2016, regulamento interno
de licitações e contratos da COPEL, legislações pertinentes e mediante as Cláusulas seguintes::
CLÁUSULA I.

OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de assessoria especializada para
implementação do Programa de Inovação Aberta COPEL, de acordo com o contido na Descrição
Detalhada do Objeto em anexo.
1.2. Em conformidade com a Lista Anexa à Lei Complementar 116 de 31/07/2003, os serviços a serem
executados classificar-se-ão no código 17.01.
CLÁUSULA II.
1.

2.

DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos para todos os efeitos de direito, os
seguintes documentos:
a)

Edital da Chamada Pública COPEL CP 004/2020 e seus anexos e todos os anexos deste
Contrato;

b)

Proposta da CONTRATADA apresentada em .../.../...;

c)

Descrição Detalhada do Objeto;

Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos integrantes e este Contrato, prevalecerá este
último.

CLÁUSULA III.

ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos destinados a este Contrato são próprios e estão previstos no Orçamento Anual da COPEL.
CLÁUSULA IV.

PREÇOS E VALOR DO CONTRATO

Pelo serviço objeto deste Contrato, a COPEL pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ...........
(................), conforme segue:
Fase

Valor discriminado R$

1
2
3
4
5
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6
7
8
Valor total

1. Para fins contábeis, dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de R$ ...... (........).
2.

O valor deste Contrato é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos,
caso o mesmo não seja atingido durante sua vigência.

3.

Nos preços já estão incluídos todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente
sobre o objeto desta contratação, tais como: mão de obra, uniformes, materiais, equipamentos
(inclusive de segurança), transporte, hospedagem, itens de alojamento, alimentação, mobilização,
desmobilização, treinamento, medicina e segurança do trabalho, infraestrutura, verbas salariais (horas
extras, intervalo interjornada ou intrajornada, descanso semanal remunerado - DSR, adicional noturno,
adicional de periculosidade e/ou insalubridade, etc.), convênios, seguros, despesas administrativas,
perdas eventuais, encargos sociais, tributos, lucros + BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e demais
encargos necessários para a perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA V.

TRIBUTOS

1.

Todos e quaisquer tributos cuja incidência se relacione com o Contrato ou seu objeto, correrão por
conta da CONTRATADA, devendo esta, quando exigido, apresentar o comprovante de recolhimento à
COPEL por ocasião da liberação do documento fiscal descrito no item 1 da “Cláusula Faturamento”.

2.

Sobre o valor do documento fiscal a COPEL fará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, quando aplicável, à luz da Lei Complementar n° 116/03 e da
legislação municipal pertinente.
2.1.

Havendo atividades que abranjam mais de um município, deverá haver quantificação dos
serviços executados em cada um deles, para a correta incidência do tributo em referência. O
recolhimento do ISSQN, neste caso, deverá ser efetuado proporcionalmente em cada município
e respectiva alíquota, de acordo com a parcela do serviço.

3.

A CONTRATADA deverá recolher eventuais taxas para execução do objeto do presente Contrato,
quando exigidas pela legislação municipal.

4.

Sobre o valor do documento fiscal, a COPEL fará a retenção e o recolhimento da Contribuição
Previdenciária devida pela CONTRATADA, conforme dispõe a legislação previdenciária.

CLÁUSULA VI.
1.

FATURAMENTO

A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal de Prestação de Serviços correspondente aos serviços
devidamente concluídos no período e aceitos pela COPEL, conforme Boletim de Medição emitido pelo
Gestor, de acordo com os preços constantes na Cláusula “Preços e Valor do Contrato” adotando como
destinatário a COPEL, cujos dados para faturamento constam no preâmbulo deste Contrato, conforme
segue:
1.1. O valor total do contrato será divido em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que a emissão da Nota
Fiscal está vinculada ao cumprimento de:
a) Finalização de etapas do cronograma no referido mês; na ausência de etapas a serem
finalizadas no cronograma, considerar-se-á início de etapa; não havendo situações adequadas
aos critérios anteriores, considerar-se-á a existência de etapas em andamento.
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b) Emissão do documento de “Aceite” pelo gestor do contrato na COPEL com relação às
atividades previstas no cronograma. As atividades estão descritas no Anexo Descrição
Detalhada do Objeto e serão organizadas na Fase 0 do cronograma de implantação. O Gestor
do contrato emitirá o documento de “Aceite” até o 5º dia útil do mês subsequente se as
condições para sua emissão forem atendidas.
Observações:
• A assessoria não poderá ser penalizada por ações diretas ou indiretas da COPEL,
ocasionando atrasos na execução do cronograma do projeto.
• As Notas fiscais deverão ser emitidas no máximo até o 10º (décimo) dia útil do mês, sendo que
sua emissão após o 10º dia útil deverá ser autorizada pelo gestor de contrato.
1.2. Somente para os casos em que a COPEL possuir domicílio fiscal no município do local da
execução do serviço, a Nota Fiscal de Prestação de Serviço deverá ser emitida com o número da
Inscrição Municipal da COPEL e com o respectivo endereço do local onde o serviço foi executado.
2.

O documento fiscal descrito no item 1 desta cláusula deverá obedecer rigorosamente o discriminado
acima, sob pena de ser recusado e devolvido para as devidas correções.

3.

O documento fiscal descrito no item 1 desta cláusula deverá especificar cada item executado, a
quantidade, os valores unitários, subtotais, total, o número deste Contrato, os tributos incidentes e
respectivas alíquotas.

4.

O documento fiscal descrito no item 1 desta cláusula deverá ser emitido com o CNPJ da
CONTRATADA constante no preâmbulo deste Contrato.

5.

A CONTRATADA deverá discriminar no documento fiscal descrito no item 1 desta cláusula, quando
aplicável, a incidência dos seguintes tributos:
a) Imposto sobre Serviços - ISS, nos termos da Lei Complementar nº 116/03 e atendendo a legislação
municipal de cada município, bem como destacar o município onde foi executado o serviço, a base
de cálculo do ISS, a alíquota e o valor a ser retido.
b) O valor correspondente à retenção sobre os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigos 29 e 30, da Lei nº 10.833/03: Imposto sobre
a Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/PASEP.
c) O valor da retenção do INSS, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

6.

Nos termos do Decreto Municipal de Curitiba nº 1.676/10, a CONTRATADA deverá inscrever-se no
Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios - CPOM, sob pena de retenção do ISS.

7.

A CONTRATADA, ao emitir o documento fiscal descrito no item 1 desta cláusula , deverá,
obrigatoriamente, enviar para a COPEL, o arquivo (de extensão ".pdf")
para o e-mail
fiscalizacao.documental@copel.com com a identificação do número do Contrato e do número do
documento fiscal , no campo "assunto" do e-mail.

8.

Caso seja constatada alguma irregularidade no documento fiscal emitido pela CONTRATADA ou nos
documentos que a integram, estes serão devolvidos para as devidas correções.

9.

Caso o documento fiscal seja devolvido para substituição ou correção, considerar-se-á a data do último
protocolo para efeito de prazo para pagamento.

10. A COPEL não se responsabilizará por eventuais atrasos de qualquer natureza, decorrentes da
inobservância das regras previstas nesta Cláusula.
11. Quando aplicável, a COPEL fará a retenção e o recolhimento da Contribuição Previdenciária devida
pela CONTRATADA, com base na alíquota prevista na legislação previdenciária.
12. No caso das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, para fins de atendimento à Instrução
Normativa SRF nº 459, de 17/02/2004, não serão retidos e recolhidos os tributos PIS, COFINS, CSLL e
IRPJ desde que a CONTRATADA encaminhe anexo ao documento fiscal, a declaração de optante ao
simples (Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 459, de 17/02/2004) informando em qual anexo está
enquadrado.
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13. Em cumprimento ao disposto no artigo 69, inciso IX da Lei Federal nº 13.303/2016, a COPEL se
reserva o direito de periodicamente fiscalizar as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação, bem como de consultar, a qualquer tempo, o Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná - CFPR, o sistema Gestão de Materiais Obras e Serviços - GMS, e o Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, a fim de verificar eventual impedimento, por
parte da CONTRATADA, de participar de licitações e/ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA VII.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.

Os serviços e fornecimentos serão pagos pela COPEL, de acordo com as condições previstas nas
Cláusulas “Preços e Valor do Contrato” e “Prazo de Execução”, a partir das datas de suas respectivas
conclusões conforme formalizadas pelo Gestor do Contrato.

2.

Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, em
estabelecimento bancário por esta indicada, após 30 (trinta) dias do protocolo do documento fiscal
emitido e protocolado em conformidade com o disposto na “Cláusula Faturamento”, conforme
cronograma de calendário de pagamentos fixado no site “www.copel.com” (Fornecedores - Consulta
Dados Financeiros).

3.

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas a
seus empregados, quando dedicados exclusivamente à execução deste Contrato, a COPEL poderá
realizar retenções ou glosas preventivas sem prejuízo das sanções cabíveis.

4.

Ocorrendo o vencimento da obrigação em dia em que não haja borderô, o vencimento postergar-se-á
para o dia em que for emitido o próximo.

5.

Considerando que o pagamento do preço contratado será feito mediante crédito em conta corrente, é
vedada à CONTRATADA a emissão de duplicata para circulação. O descumprimento desta obrigação
sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do documento fiscal, a qual será descontada do pagamento subsequente ou cobrada mediante
recibo, após prévia notificação, observado o disposto na Cláusula Sanções Administrativas.

6.

A COPEL não reembolsará, em hipótese alguma, tributos indevidamente calculados, multas fiscais e
demais acréscimos tributários.

7.

Na hipótese de eventual atraso no pagamento do documento fiscal protocolado, por motivo de inteira
responsabilidade da COPEL incidirão os seguintes consectários sobre o valor do documento fiscal:
a) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata-die, contados entre a data de vencimento
da obrigação e o efetivo pagamento da obrigação principal;
b) Correção monetária com base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pró-rata-die,
contados entre a data de vencimento da obrigação e o efetivo pagamento da obrigação principal.
7.1.

Os valores estabelecidos neste item somente serão pagos mediante apresentação, pela
CONTRATADA, do respectivo documento de cobrança.

CLÁUSULA VIII. REAJUSTE DE PREÇOS
1.

Os preços estabelecidos neste Contrato serão passíveis de reajuste a cada 12 (doze) meses contados
da data de apresentação da proposta, incidindo sobre o seu valor atualizado, de acordo com a variação
do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

2.

Caso a proposta tenha sido apresentada há mais de 12 (doze) meses da data de assinatura do
Contrato, o primeiro reajuste poderá ocorrer no primeiro mês da vigência contratual.

3.

Quando o índice do mês anterior ao do reajuste não estiver disponível no momento de sua efetivação,
será aplicada a variação do índice do mês anterior ao da apresentação da proposta ou do último
reajuste, conforme o caso, e do segundo mês anterior ao do reajuste em questão.

CLÁUSULA IX.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
presente Contrato, conforme segue:
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Etapa
Fase 0

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8

Evento
Alinhamento: reunião de alinhamento nas instalações
da COPEL ou por meio virtual, conforme determinação
da Copel.
Entrega do Plano de Trabalho com a metodologia,
ações e cronograma proposto para a execução do
Ciclo de Vida do Projeto (Figura 1 e anexo II) até sua
fase 8.
Captação de desafios ou temas
Análise e seleção (priorização) dos desafios
Publicidade e chamada de startups
Análise e seleção preliminar das startups (via
material recebido)
Apresentação das startups pré-selecionadas
Seleção das startups pelo comitê
Formação de equipe de apoio para as startups
selecionadas
Aporte financeiro para execução de POCs e análise
dos resultados

Início

Duração

até 1 semana
contada a
partir da
assinatura do
contrato

2 semanas

Após Fase 0
Após Fase 1
Após Fase 1

8 semanas
4 semanas
12 semanas

Após Fase 3

3 semanas

Após Fase 4
Após Fase 5

1 semana
2 semanas

Após Fase 2

14 semanas

Após Fase 7

20 semanas

* A duração das fases poderá ser alterada na fase 0, desde que se mantenha a duração de 12 meses.
CLÁUSULA X.

PRAZO DE VIGÊNCIA

1.

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

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.

CLÁUSULA XI.

CESSÃO DO CONTRATO OU DE CRÉDITOS E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato, ou ainda subcontratar,
no todo ou em parte, o seu objeto, nem comprometer a título de garantia a terceiros seus créditos junto à
COPEL, sob pena de rescisão e aplicação de sanções previstas neste Contrato.
CLÁUSULA XII.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - CONDIÇÕES TRABALHISTAS

Além das demais obrigações assumidas neste Contrato, caberá à CONTRATADA:
1.

Não permitir que familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no
Grupo COPEL preste serviços à COPEL, conforme Decreto Estadual que dispõe sobre a vedação ao
nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta.

2.

Fornecer alimentação e hospedagem aos empregados envolvidos na prestação de serviços do
presente Contrato.

12. Comparecer espontaneamente em Juízo, na hipótese de qualquer ação judicial, especialmente em
casos de reclamatória trabalhista, intentada contra a COPEL, por força do presente Contrato, por
empregados e/ou prepostos da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregadora, requerendo a substituição da COPEL no processo, até o trâmite final do feito,
respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. A responsabilidade em questão
não cessará com o término ou rescisão deste Contrato.
14. Fazer com que os seus empregados, que prestam os serviços nas dependências da COPEL, portem
crachá de identificação (com foto).
15. Repassar aos seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste Contrato as
informações relativas aos meios de acesso ao Canal de Comunicação Confidencial da COPEL,
indicadas no item 4 da Cláusula - Da Ética e Integridade.
16. Garantir o respeito e o compromisso aos preceitos estabelecidos no Código de Conduta da COPEL
pelos seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste Contrato, o qual se encontra
disponível na Internet, no endereço eletrônico “http://goo.gl/6ZRCph”.
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CLÁUSULA XIII.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - CONDIÇÕES GERAIS

Além das demais obrigações assumidas sob este Contrato, caberá também à CONTRATADA:
1.

Indicar, no ato da assinatura do Contrato, preposto e suplente para serem seus representantes na
execução do Contrato. Estes deverão atuar, dentre outras atividades, como contato entre a COPEL e a
CONTRATADA.

2.

Apresentar, juntamente com o documento fiscal, as seguintes certidões negativas ou positivas com
efeitos de negativa:
• Prova de regularidade para com a Seguridade Social, através da Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - (CND ou CPD-EN);
• Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
• Prova de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT).

3.

Apresentar, juntamente com o documento fiscal, o Boletim de Medição emitido pela COPEL.

4.

Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

5.

Responsabilizar-se pela integral prestação dos serviços dentro dos padrões de qualidade e quantidade
exigidas, bem como pela observância da legislação em vigor, ficando a COPEL autorizada a deduzir
dos faturamentos os valores que vier a pagar a terceiros, pelo atendimento de serviços não realizados.
5.1. A execução dos serviços poderá sofrer alterações de horários e periodicidade, mediante
comunicação por escrito à CONTRATADA.

6.

Responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu pessoal, nas
dependências da COPEL e/ou no local de prestação dos serviços, obrigando-se a substituir ou afastar,
de imediato, qualquer empregado por motivo de má qualidade dos serviços ou por outra justa razão, a
critério da COPEL.
6.1. A eventual substituição nos termos do item acima não implicará qualquer ônus adicional para a
COPEL, suportando a CONTRATADA quaisquer encargos ou responsabilidades trabalhistas ou
previdenciárias relativamente aos empregados substituídos ou afastados.

7.

Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à COPEL ou a terceiros, por ocasião da
execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como quaisquer ônus oriundos de
processos administrativos ou judiciais, inclusive de natureza trabalhista e previdenciária.

8.

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

9.

Refazer as partes dos serviços que apresentarem defeitos, falhas, deficiências ou divergências em
relação aos documentos de Contrato. A correção deverá ser efetuada a partir de notificação da COPEL
e dentro dos prazos por esta determinados. Todas as despesas decorrentes da correção de defeitos,
falhas ou deficiências correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

10. Orientar seus empregados quanto à proibição de:
a) Porte de arma branca ou de fogo;
b) Consumo de álcool;
c) Realização de qualquer espécie de negociação com os empregados da COPEL, a qual não
assumirá qualquer tipo de intermediação ou responsabilidade, caso ocorra.
11. Controlar a frequência dos participantes dos cursos de cada turma, através de uma lista de presença
fornecida pela COPEL.
12. Permitir o acompanhamento de profissionais da COPEL na realização dos cursos contratados.
13. Responsabilizar-se pelas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores.
14. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento e fornecimento de apostilas e outros materiais didáticos
pedagógicos necessários para a perfeita realização dos cursos contratados, responsabilizando-se
também por todas as despesas envolvidas.
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15. Fornecer certificado a todos os participantes que concluírem os cursos, com um índice de, no mínimo,
75% de frequência.
16. Obedecer rigorosamente às especificações, padrões e normas técnicas aplicáveis, segundo os critérios
de qualidade usualmente exigidos para serviços da mesma natureza, além das normas e padrões
técnicos utilizados pela COPEL.
17. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de software, metodologias e
padrões técnicos, respondendo, neste caso, individual e diretamente, por quaisquer indenizações,
taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso
que deles fizer.
18. Comunicar imediatamente à COPEL toda e qualquer ocorrência que venha a gerar impactos negativos
à Companhia, tomando todas as medidas possíveis para reparar os impactos gerados.
19. Comunicar à COPEL as notificações, citações e autos de infração que receba em razão da execução
do presente contrato, sem a transferência de qualquer responsabilidade à COPEL.
20. Estabelecer e/ou informar os respectivos canais de denúncias, sejam próprios ou públicos, referentes a
quaisquer formas de violação de responsabilidade social e ambiental, no ambiente de trabalho e em
sua área de influência. Os canais deverão ser legitimados, acessíveis, previsíveis, equitativos,
transparentes, compatíveis com os contextos envolvidos e amplamente divulgados.
21. Participar de reuniões de alinhamento nas instalações da COPEL ou por meio virtual, conforme
determinação da COPEL.
22. Executar os serviços, com seus próprios recursos: humanos, técnicos e equipamentos, alocando
equipes constituídas de profissionais especializados que sejam necessários para o cumprimento do
objeto do contrato e necessidades apontadas para o acompanhamento de cada startup. O custo
deverá contemplar despesas com instrutores, incluindo translado, hospedagem e alimentação, bem
como confecção de material didático (com o conteúdo ministrado), certificados e outras despesas
necessárias à realização dos treinamentos.
23. Identificar as logomarcas COPEL em todo o material produzido, obedecendo padrão definido pela
COPEL.
24. Os treinamentos/workshops deverão ser gravados e disponibilizados à Copel por prazo indeterminado.
25. Cumprir com as demais obrigações contidas na Descrição Detalhada do Objeto em anexo.
Parágrafo Único:

A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento dos serviços a serem
executados, não sendo, portanto, aceitas reclamações posteriores quanto às suas
condições.

CLÁUSULA XIV.

OBRIGAÇÕES DA COPEL

Além das demais obrigações assumidas sob este Contrato, caberá também à COPEL:
1.

Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação a execução dos
serviços.

2.

Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

3.

Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços 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.

4.

Emitir o Boletim de Medição correspondente aos serviços devidamente concluídos no período e aceitos
pela COPEL.

5.

Cumprir com as demais obrigações contidas na Descrição Detalhada do Objeto em anexo.

CLÁUSULA XV.

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A COPEL e a CONTRATADA comprometem-se a cumprir com as obrigações e requisitos das legislações
de proteção de informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável (“Dados Pessoais”)
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vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - LGPD”), Lei n°12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da Internet”), Lei n°8.078,
de 11 de setembro de 1990 (“Código de Defesa do Consumidor”), Lei Complementar n° 166, de 08 de abril
de 2019 (“Lei do Cadastro Positivo”), Lei n°12.527, de 18 de novembro de 2011 (“Lei de Acesso à
Informação”) e Decreto n° 7.962, de 15 de março de 2013 (“Decreto Comércio Eletrônico”), conforme
aplicável;
§1º

Além destas obrigações, a CONTRATADA também deverá:
a) Abster-se de realizar quaisquer ações ou omissões que possam resultar de alguma forma
em violação das Legislações de Proteção de Dados Pessoais pela COPEL;
b) Tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para manter a COPEL em
conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais;
c) Garantir que qualquer atividade realizada que utilize Dados Pessoais, como as que se
referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração (“Tratamento”) resultante do objeto do presente Contrato, bem como o uso e
marketing de tais dados, e as medidas adotadas para a privacidade e segurança estejam
em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais e sejam consistentes
com a Política de Privacidade da COPEL e com a Política LGPD, conforme disposto em seu
site (www.copel.com), a qual poderá ser atualizada a qualquer tempo, visando conformidade
com a legislação brasileira e internacional de proteção de dados pessoais;
d) Não realizar qualquer Tratamento de Dados Pessoais, resultantes da execução do Contrato,
sem enquadramento em uma das bases legais estipuladas no art. 7º da LGPD;
e) Adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos Dados
Pessoais;
f) Somente realizar o Tratamento de Dados Pessoais como resultado do presente Contrato com
a finalidade de cumprir com as respectivas obrigações contratuais;
g) Não permitir ou facilitar o Tratamento de Dados Pessoais por terceiros para qualquer
finalidade que não seja o cumprimento de suas respectivas obrigações contratuais;
h) A CONTRATADA não poderá subcontratar nenhuma das suas atividades de Tratamento de
Dados Pessoais, nos termos do presente Contrato, sem o prévio e expresso consentimento
da COPEL. Havendo subcontratação, a CONTRATADA deverá celebrar contrato por escrito
com a subcontratada contendo as mesmas obrigações no que se refere à Proteção de
Dados Pessoais dispostas no presente Contrato. Em caso de descumprimento pela
subcontratada das obrigações em matéria de Proteção de Dados Pessoais que lhe
incumbem nos termos do referido contrato por escrito, a CONTRATADA continua a ser
plenamente responsável perante a COPEL pelo cumprimento destas obrigações;
i) Comunicar a COPEL imediatamente e em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas em
caso de incidentes e/ou vazamentos envolvendo dados resultantes do tratamento de Dados
Pessoais obtidos para a execução do presente Contrato.

§2º

A COPEL e a CONTRATADA desde já pactuam que o descumprimento por uma das Partes,
de qualquer Legislação de Proteção de Dados Pessoais, das políticas da COPEL ou das
provisões contidas nesta cláusula gerará obrigação da Parte culpada em indenizar, defender e
manter isento(a)(s) a(s) outra(s) Parte(s) e suas entidades afiliadas, conselheiros, diretores,
executivos e empregados de todas as responsabilidades, perdas, os danos, prejuízos, custos,
despesas, ações, processos, demandas, multas e penalidades decorrentes do
descumprimento, por uma das Partes, de suas obrigações, declarações e garantias previstas
nesta Cláusula, sendo que nenhuma limitação de responsabilidade eventualmente acordada
neste Contrato será aplicada para as indenizações por descumprimento das obrigações desta
Cláusula
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CLÁUSULA XVI.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A CONTRATADA compromete-se a cumprir os Princípios do Pacto Global (disponíveis em
www.pactoglobal.org.br e no Manual do Fornecedor da COPEL), as diretrizes da Declaração Universal de
Direitos Humanos, e os Princípios da Política de Sustentabilidade da COPEL, (disponíveis em
www.copel.com/hpcopel/sustentabilidade), garantindo que as suas atividades estejam em conformidade
com os documentos aqui citados, conforme itens abaixo.
1. Responsabilidade Social:
1.1. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, e
envidar esforços junto aos seus fornecedores, a fim de que esses também se comprometam no
mesmo sentido, inclusive quanto às obrigações expressas no compromisso pelo combate à
escravidão promovido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
1.2. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
1.3. Não permitir a exploração sexual de crianças e adolescentes na sua área de influência.
1.4. Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como de
discriminação com relação a sexo, gênero, origem, raça, cor, condição física, saúde, religião,
estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras
formas de discriminação, envidando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores, e
divulgando os canais de denúncia, próprios ou públicos.
1.5. Garantir segurança e dignidade aos seus empregados, vinculados à execução deste contrato, no
que diz respeito a saneamento básico, higiene, transporte, alimentação e acomodação.
2. Responsabilidade Ambiental:
2.1 Proteger e preservar o meio ambiente e prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas,
exercendo suas atividades em observância à legislação e normas, emanadas das esferas federal,
estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei 6.938/81 (Política
Nacional do Meio Ambiente) e da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), envidando esforços
nesse sentido junto aos seus fornecedores.
2.2 Observar a Lei Federal nº 12.305, de 03 de agosto de 2010 e o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de
dezembro de 2010, quanto ao correto gerenciamento (geração, segregação, manuseio,
armazenamento, transporte e destinação) dos resíduos sólidos provenientes de suas atividades.
CLÁUSULA XVII.

DA ÉTICA E INTEGRIDADE

A CONTRATADA deverá observar, durante a vigência do presente Contrato, o disposto na Lei 12.846/2013
(Lei Anticorrupção), bem como o Decreto nº 10.271/2014, do Estado do Paraná, que regulamentou a
referida Lei.
•

A CONTRATADA deverá conhecer os princípios éticos e compromissos definidos no Código de
Conduta da COPEL - disponível em seu sítio eletrônico (www.copel.com). Dessa forma, não caberá à
CONTRATADA quaisquer reclamações posteriores quanto às sanções aplicadas em virtude de
descumprimento do referido Código e disposições legais contidas na Lei 12.846/2013.

•

A CONTRATADA, sem excluir o dever da COPEL, está obrigada a fiscalizar o cumprimento da
presente Cláusula, instruindo e dando ciência a todos aqueles que atuem em seu nome, para a
execução do presente Contrato, visando à prevenção, detecção e combate de atos lesivos.

•

Caso solicitado, a CONTRATADA deverá responder o Questionário de Integridade a ser
disponibilizado pela COPEL e devolver no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

•

A CONTRATADA se compromete a denunciar, imediatamente, a prática de irregularidades de que tiver
conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na COPEL, dentre os quais:
a) 0800 643 5665 - telefone do Canal de Denúncia;
b) https://www.conformidade.com.br/CanalCopel/
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CLÁUSULA XVIII.

FISCALIZAÇÃO

A COPEL fiscalizará os serviços contratados, verificando a correta execução dos trabalhos, podendo
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços julgados insatisfatórios ou que não atendam ao especificado no
Contrato.
1.

A fiscalização poderá recomendar a aplicação de sanções administrativas contratuais, exigir
providências eventualmente necessárias e/ou embargar serviços com riscos iminentes, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem qualquer ônus à COPEL.

2.

A CONTRATADA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da fiscalização, acatando as suas
recomendações.

3.

A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da COPEL e não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer dano decorrente de
irregularidade ou má execução e, na eventual ocorrência de tais casos, não implica
corresponsabilidade da COPEL ou de seus prepostos.

4.

Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá permitir à COPEL fiscalizar o cumprimento
das obrigações contratuais, sendo-lhe facultada visita a quaisquer estabelecimentos desta.

CLÁUSULA XIX.

GESTÃO

A gestão do presente Contrato será de responsabilidade dos empregados indicados formalmente para tal
finalidade.
CLÁUSULA XX.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, assegurada a ampla defesa e o
contraditório, sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas:
1.

Advertência, por escrito, por descumprimento de obrigação de baixo impacto à execução do Contrato,
que não acarrete danos concretos à COPEL, ao meio ambiente ou a terceiros.

2. Multas Contratuais conforme segue:
2.1. Multas pelo descumprimento do SLA descrito no item 1.4 do Anexo Descrição Detalhada do
Objeto, conforme segue:
a) Para cada situação representada pelo rompimento de SLA de nível 1, aplicar-se-á penalidade
relativa a 0,05% do valor global do contrato. A multa será reaplicada a cada 3 (três) dias úteis,
até que o fato originário seja resolvido;
b) Para cada situação representada pelo rompimento de SLA de nível 2 aplicar-se-á penalidade
relativa a 0,15% do valor global do contrato. A multa será reaplicada a cada 3 (três) dias úteis,
até que o fato originário seja resolvido;
c) Para cada situação representadas pelo rompimento de SLA de nível 3, aplicar-se-á penalidade
relativa a 0,45% do valor global do contrato. A multa será reaplicada a cada 3 (três) dias úteis,
até que o fato originário seja resolvido.
2.2. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor global estimado do Contrato, por
dia de atraso na entrega do Instrumento de Garantia, limitada a 5% (cinco por cento).
2.3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor global estimado do Contrato, por dia de
atraso na apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, limitada a 5% (cinco
por cento).
2.4. Multa de 12% (doze por cento) sobre o Valor Global estimado do Contrato, pelo descumprimento
da Cláusula de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sem prejuízo de
responsabilização disposta no §2º da referida Cláusula.
2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do Contrato pela inexecução parcial
do objeto.
2.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado do Contrato pela inexecução total do
objeto.
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2.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado do Contrato, em decorrência de
rescisão contratual motivada pela CONTRATADA.
2.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado do Contrato em caso de
apresentação de documento ou declaração falsa.
2.9. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado do Contrato, em decorrência do
descumprimento de quaisquer das demais obrigações assumidas, inclusive pelo descumprimento
de quaisquer itens descritos na Descrição Detalhada do Objeto, ou ainda, por reincidências na
aplicação de advertências.
2.10.
Multa de 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato, por interposição de
recursos meramente procrastinatórios.
3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as empresas do
Grupo COPEL suas subsidiárias integrais e controladas pelo prazo de até 2 (dois) anos, por
descumprimento de obrigações contratuais que acarrete consequências graves ou impacto significativo
à COPEL suas subsidiárias integrais e controladas ou ao interesse público.

§1º

A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela COPEL ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente ou ainda ser compensada com créditos existentes na COPEL em favor
da CONTRATADA, oriundos de eventuais outros contratos firmados entre as partes, aplicando-se a
compensação prevista no Artigo 368 e seguintes do Código Civil.

§2º

A multa aplicada será objeto de notificação.

§3º

Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente comunicados à COPEL e
comprovados dentro de 5 (cinco) dias a partir de sua ocorrência, para que possam ser analisados e
considerados válidos, a critério da COPEL.

§4º

As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 40% (quarenta por cento) do valor total deste
Contrato.

§5º

A aplicação de penalidades à CONTRATADA por órgãos externos competentes, relativas à execução
do objeto deste contrato, poderá ensejar a adoção de medidas pela COPEL, inclusive a rescisão
contratual.

§6º

As multas estabelecidas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente da responsabilização da
CONTRATADA por eventuais danos diretos, indiretos e/ou prejuízos excedentes, nos termos do
artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, cujo valor será apurado em ação própria e na fase
processual adequada, caso não haja consenso entre as partes.

§7º

As sanções aplicadas serão objeto de anotação no registro cadastral da COPEL, vindo a influir em
futuras qualificações junto ao referido cadastro e no julgamento de eventuais novas sanções.

CLÁUSULA XXI.

GARANTIA DO CONTRATO

1.

A CONTRATADA obriga-se a apresentar, em até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do
Contrato à COPEL, o instrumento de garantia das obrigações contratuais, nos termos do item “Garantia
do Contrato” constante do Edital, sob pena de aplicação de sanção.

2.

A CONTRATADA deverá apresentar uma dentre as seguintes modalidades previstas em Lei: caução
em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, no valor de .......... (.......).

3.

O atraso na apresentação da garantia sujeita a CONTRATADA à multa prevista na Cláusula Sanções
Administrativas, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a COPEL a rescindir o
Contrato.

4.

No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, o respectivo instrumento deverá prever o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato;
b) prejuízos diretos causados à COPEL e/ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do Contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela COPEL à CONTRATADA; e
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d) obrigações trabalhistas e previdenciárias
CONTRATADA, quando couber.

de

qualquer

natureza,

não

adimplidas

pela

4.1 Caso haja acréscimo no valor do Contrato, o valor da garantia deverá ser suplementado no
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor acrescido.
4.2 No caso de prorrogação da vigência, a garantia deverá ser renovada por igual período e de
acordo com o valor atualizado do Contrato.
4.3 Quando a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA for a caução em dinheiro, o
depósito deverá ser realizado em conta bancária, de acordo com os seguintes dados: Titular:
Companhia Paranaense de Energia - COPEL (Holding),; Banco do Brasil; Agência: 3064-3; Conta
Corrente: 3574-2; Identificador 01 (CNPJ do depositante) e 03 (razão social do depositante). O
depósito deverá ser identificado com o nome da empresa depositante e o respectivo CNPJ. O
comprovante de depósito deve ser encaminhado, via e-mail XXX para a COPEL.
5.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída no prazo de até 90 (noventa) dias
após a execução e recebimento definitivo do objeto contratual, mediante solicitação formal da
CONTRATADA e apresentação de certidão negativa de regularidade com o INSS e FGTS.

6.

Quando a garantia for prestada na modalidade de caução em dinheiro, o valor será atualizado
monetariamente, conforme os seguintes critérios:
a) Deverá ser considerado o período em que o valor ficou depositado em favor da COPEL, de acordo
com os últimos índices divulgados até o momento da devolução da caução, pelo índice INPC;
b) Caso haja acréscimo no valor do Contrato e, proporcionalmente, na garantia contratual, deverão ser
consideradas as datas dos respectivos depósitos para fins de atualização monetária do valor
principal e do valor que foi acrescido.

CLÁUSULA XXII.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes nos termos do art. 81 da Lei 13.303/2016 e em
consonância ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL.
CLÁUSULA XXIII.

RESCISÃO

1.

O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da COPEL.

2.

Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a COPEL pagará à
CONTRATADA apenas os valores dos serviços executados e aceitos até a data da rescisão,
ressalvando-se o direito da COPEL deduzir valores decorrentes de multas e/ou prejuízos acarretados
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA XXIV.

FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões
decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato na
presença de 2 (duas) testemunhas.

PELA COPEL

Nome completo

PELA CONTRATADA

Nome completo

Testemunhas:
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ANEXO IV.

MODELO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO

A COPEL fará a Avaliação de Reação de Treinamento relacionados às fases de capacitação das
lideranças e das equipes de apoio às startups, por meio da aplicação do formulário eletrônico, ao final
do curso ministrado, junto aos treinandos, com os seguintes itens:
I. Desempenho do instrutor:
A – Pontualidade no início e término das aulas
B – Domínio do conteúdo
C – Comunicação clara e de fácil compreensão
D – Organização e sequência lógica na exposição dos conteúdos (Metodologia)
E – Material Didático
F – Interação do instrutor/palestrante com a turma
G – Aplicabilidade no trabalho do conteúdo ministrado
II. Treinamento/Evento:
H – Carga horária
I – Conteúdo proposto
III. Logística:
J – Salas de aula / Laboratório
K – Equipamentos de apoio didático (equipamentos de áudio e vídeo)
Nota individual Treinamento = (A + B + C + D + E + F + G+ H + I+ J + L)/11
A nota geral do treinamento se dará pela média aritmética de todas as notas individuais.
Obs.: Para avaliação dos contratos para prestação de serviços de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal, deverá ser utilizada a média do item “desempenho do instrutor” da
avaliação de reação, conforme segue:
Nota individual para o Desempenho do Instrutor = (A + B + C + D + E + F + G)/7
A nota geral para o desempenho do instrutor se dará pela média aritmética de todas as notas
individuais do desempenho do instrutor.
Será considerada a média 8, como nota global e índice mínimo de aceitação para o curso. Caso a Nota
Global (NG), obtida através da Avaliação de Reação do Treinamento da turma, seja inferior a 8 (oito)
pontos percentuais (escala de 0 a 10), a CONTRATADA poderá ser penalizada com a repetição do
treinamento sem ônus para a COPEL.
É reservado à COPEL o direito de solicitar a substituição do(s) instrutor(es) caso a pesquisa de reação
aponte avaliação do instrutor inferior a 8;
A COPEL fornecerá local físico, estrutura de computadores, rede e projetores em local apropriado a
ser definido na reunião de abertura do projeto;
Todas as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores, além de material
gráfico (se for o caso), serão às expensas do fornecedor;
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ANEXO V. CARTA PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA
(Timbre da empresa)
Local, Dia / Mês / Ano
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
COPEL Holding

A/C Sr(a) __________________
Rua _______________________
CEP – Cidade/Estado

REF.: INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATO

Decorrente do que dispõe o Item 10.3.2 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, em atendimento
à Lei Federal nº 13.303/2016, comunicamos que designamos para representar esta Empresa na execução
do Contrato COPEL ______ nº ___________________ os seguintes responsáveis:

Titular:
(nome e RG)
(Telefone e e-mail)
Suplente:
(nome e RG)
(Telefone e e-mail)
Esclarecemos que, de acordo com a legislação acima mencionada, o representante designado estará
sempre presente no local da obra ou serviço, se for considerado necessário pelas partes em função das
características do objeto do Contrato.
Caso não haja manifestação em 3 (três) dias úteis da data do protocolo de recebimento aposto neste
documento, a indicação será considerada aceita pela COPEL.

Atenciosamente,

(Assinatura)________________
(Nome do representante legal da Empresa)

OBS.: Esta carta deverá ser apresentada juntamente com uma via original do Contrato, no ato de
sua assinatura.
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ANEXO VI. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
............................................................, CNPJ nº ..............................................., por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades legais, para fins de participação no
Pregão Eletrônico COPEL ........../20...., que:
1.

os documentos apresentados são originais ou cópias fieis dos mesmos, sob pena de inabilitação, sem
prejuízo de responsabilização penal, civil e administrativa;

2.

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

3.

aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas no Edital e, caso vencedor, assume
integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;

4.

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

5.

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

6.

não possui condenações em ações cíveis ou criminais por prática de atos de improbidade
administrativa; e

7.

não se encontra suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a COPEL, suas subsidiárias e
controladas, em decorrência do disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016.

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do representante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)
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ANEXO VII. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
(Empresa) ............................................................................................................. inscrita no CNPJ nº
................................, por intermédio de seu sócio, proprietário ou diretor o(a) Sr(a)
......................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................. e
CPF nº ......................................., DECLARA:
1.

para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos para
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

2.

que não pratica relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo,
conforme disposto nas Leis nº 9.777, de 30 de dezembro de 1998, nº 10.803, de 11 de dezembro de
2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993;

3.

que respeita os Direitos Humanos e não permite qualquer forma de discriminação, cumprindo as
obrigações trabalhistas e assegurando condições dignas de trabalho aos funcionários; e

4.

que não adota práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observância aos
atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas
federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei nº 6.938, de
Agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos).

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do representante)
(Nome do proponente na falta de papel timbrado)
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