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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Prevalência do Edital:
Todas as informações aqui dispostas foram devidamente divulgadas em Edital, Anexos e Comunicados pela COPEL, no
âmbito da Consulta Pública.
Caso exista conflito entre as disposições deste ou qualquer documento com as do Edital, prevalecerá o disposto no Edital.
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Ordem do Procedimento
Atos do Procedimento Licitatório

Atos do Procedimento Licitatório

1

ENTREGA DOS DOCUMENTOS na B3 pelos PROPONENTES dos
Volumes 1, 2 e 3, seguida da Análise dos Volumes 1 e Eventual
Diligenciamento

5

Homologação

2

Divulgação do Resultado da Análise

6

Cumprimento das Obrigações Prévias à Assinatura do
Contrato

3

SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO
Abertura do Volume 2, eventual viva-voz e abertura do Volume
3 do primeiro colocado

7

Assinatura do Contrato

4

Divulgação da Ata de Julgamento da Licitação, seguida de fase
recursal

8

Devolução das Garantias de Proposta
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Participante Credenciada
Requisitos:
• Ser autorizada a operar na B3 em qualquer
segmento; e
• Apresentar contrato de intermediação com a
Proponente.
Funções:
• Apoiar no processo de apresentação de
documentos, validação de minutas,
providências relativas a diligências e précredenciamento para o leilão;
• Representar a Proponente em todos os
processos intermediados pela B3;
• Apregoar lances à viva-voz; e
• Efetuar o pagamento da remuneração da B3.

INFORMAÇÃO PÚBLICA

4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Garantia de Proposta
Modalidades
• Caução em dinheiro;
• Seguro garantia; e/ou
• Fiança bancária.

Documentos da Seguradora
• Signatários confirmados através de dados disponibilizados no
site da SUSEP.

Documentos do Banco Fiador
Valor mínimo
• A ser definido em edital, na importância de 5% do VALOR • Comprovação dos signatários pelo cadastro de emissores da
B3, admitida também através de documentação apresentada
MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO
no Volume 1.
• Prévio envio à B3 da seguinte documentação:
Manutenção da Garantia:
• Prazo de validade mínimo de 180 dias a contar da data da • Documentos originais ou cópia autenticada;
• Estatuto Social/Contrato social vigente;
apresentação dos documentos; e
• Prorrogação com 15 dias de antecedência do vencimento, • Atas de Eleição da diretoria vigente; e
• Procurações com autorização para assinatura/emissão de
independentemente de comunicação prévia.
seguros/cartas de fiança.
Beneficiária
• COPEL
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Garantia de Proposta
Caução em dinheiro
• Aporte efetuado em conta corrente específica, aberta no
Banco do Brasil definida pela própria Proponente;
• O comprovante da caução em dinheiro deverá constar
obrigatoriamente no Volume 1; e
• A COPEL é responsável pelo ato de comprovação do
aporte e devolução da garantia.

Consórcios
• Apólice/Fiança em nome de somente uma consorciada;
ou apólices distintas cada uma em nome de uma
consorciada, que somam o valor total da Garantia de
Proposta; e
• Apólice/Fiança com descrição do nome do Consórcio,
das consorciadas e seus percentuais de participação.

Seguro Garantia
• Modelo conforme anexo do Edital;
• COPEL como beneficiária; e
• Firmas reconhecidas ou com certificação digital.
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Fiança Bancária
• Modelo conforme anexo do Edital;
• Bancos Comerciais, de Investimento e Múltiplos;
• Firma(s) do(s) representante(s) legal(is) do fiador
reconhecida(s); e
• Rating de risco e limites de endividamento e
diversificação do risco do Conselho Monetário Nacional.
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Sessão Pública do Leilão
Abertura dos Volumes 2, classificação das propostas, aplicação de critérios de corte e eventual viva-voz.

Divulgação em Tela
• Código da Participante Credenciada;
• Nome do Proponente;
• Valor da oferta válida; e
• % de ágio.

Exemplo de Aplicação do Critério de Corte
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA

Disputa à Viva Voz
• Diferença entre a melhor proposta e as demais
superior a 15%;
• Não são admitidos lances intermediários;
• Ordem de apregoação inversa à classificação das
propostas escritas;
• Em caso de empate, haverá sorteio para
definição da ordem;
• Respeitar o valor mínimo de variação em reais,
referenciado na melhor proposta ofertada até o
momento;
• Respeitar o intervalo máximo de tempo entre as
propostas; e
• Na ausência de oferta, a proponente é excluída do
viva voz.
INFORMAÇÃO PÚBLICA

PROPONENTES
Valor de PROPOSTA
ECONÔMICA ofertado
(R$)

A

B

C

D

140,00

145,00

155,00

185,00

Considerando que a proposta em amarelo é a melhor
classificada, esta será utilizada como referência.
15%: R$ 27,75
Corte: propostas iguais ou superiores a R$ 157,25
Neste caso, não há proponentes classificadas para o viva voz.
Portanto, o Proponente D se sagrou vencedora.
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Sessão Pública do Leilão
Abertura dos Volumes 2, classificação das propostas, aplicação de critérios de corte e eventual viva-voz.

Exemplo de Rodada à Viva Voz
Valor mínimo: R$ 130,00
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA
PROP.
R$

PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA

A

B

C

D

140,00

157,00

158,00

185,00

PROP.
R$

A

B – 1º

C – 2º

D – 3º

140,00

158,00

159,00

185,00

O prop. D apresentou a maior proposta, que será a referência para o
Δ mín: R$ 10,00. O prop. B ofertou lance e tomando como referência
cálculo do valor de corte (15% ≡ R$ 27,75).
a melhor proposta até o momento, ofertou R$ 195,00.
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA
O prop. C não quis ofertar lance e foi desclassificada do viva voz.
Classificação para o viva voz ≥ R$ 157,25
Por fim, o prop D ofertou lance no valor de R$ 205,00.
PROP.
R$

A

B

C

D

140,00

158,00

159,00

185,00

LANCES À VIVA VOZ
PROP.
R$

A

B – 1º

C – 2º

D – 3º

-

195,00

-

205,00

As propostas destacadas em verde estão classificadas e disputarão com
a melhor proposta, em amarelo.
Iniciando-se a próxima rodada, considerando que o prop. B não quis
Ordem inversa para apregoação de lances: 1º - B, 2º - C e 3º - D.
ofertar nova proposta, o prop. D se sagrou vencedor.
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