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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS 

1.1.1. A Copel Distribuição S.A., doravante denominada COPEL DIS, sociedade por ações, 
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, visando à implementação 
dos seus Programas de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, estará acolhendo 
Propostas de Projetos de P&D, na forma e condições estabelecidas na presente Chamada 
Pública, atendendo o que determina a Lei Federal 9.991, de 24 de julho de 2000, e a 
Resolução Normativa ANEEL 754, de 13 de dezembro de 2016. 

1.1.2. São objeto de interesse específico da presente Chamada Pública, Propostas de Projetos de 
P&D plenamente aderentes aos temas enumerados no item “5 – ÁREAS DE INTERESSE” e 
aos “Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D”, editado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, versão 2016 em vigor a partir de 01 de janeiro 
de 2017. 

1.2. MOTIVAÇÃO 

1.2.1. A motivação principal desta Chamada é a de atender a demandas internas do negócio, 
aderentes tanto às diretrizes estratégicas desdobradas nos planejamentos das áreas fim 
quanto às necessidades operacionais de refinamento dos produtos e processos para o 
atendimento de requisitos legais, regulatórios e de relacionamento com usuários dos serviços 
e produtos da Copel. Desta forma, as propostas devem vislumbrar entregáveis que ponderem 
estes requisitos de forma integrada e sustentável, buscando também criar condições para o 
desenvolvimento de base tecnológica, propriedade intelectual (patentes) e infraestrutura de 
produção nacional. 

1.2.2. Nesse contexto, as Propostas de Projetos de P&D esperadas devem prover o 
desenvolvimento de soluções inovadoras e que contribuam para que a pesquisa percorra o 
ciclo completo da cadeia de inovação, buscando o alcance de resultados cada vez mais 
relevantes e aplicáveis na empresa, possibilitando geração de novos negócios e ganho a toda 
sociedade: seja de ordem econômica, excelência dos serviços prestados e também na 
geração e disseminação do conhecimento. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. São objetivos desta Chamada Pública que se destacam: 

1.3.1.1. A melhoria na qualidade da energia elétrica, mitigando intervenções nas redes de 
distribuição. 

1.3.1.2. A racionalização do uso de insumos nos processos produtivos, com sua adequação: às 
condições climáticas, aos impactos ambientais, aos aspectos tributários, à viabilidade 
logística, entre outros. 

1.3.1.3. Produzir avaliações sobre impactos na rede elétrica, na operação e planejamento e nos 
limites atuais nas estruturas de rede, decorrentes da aplicação em rotina das tecnologias 
produzidas, bem como as questões ambientais relacionada. 

1.3.1.4. Analisar técnica e economicamente as tecnologias propostas comparativamente com 
outras opções tecnológicas. 

1.3.1.5. Identificar modelos de negócio que viabilizem e incentivem a inserção de tecnologias 
geradoras de benefícios ao mercado nacional de energia elétrica, identificando as lacunas 
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e/ou barreiras legais e regulatórias e propondo adequações para a disseminação das 
tecnologias propostas. 

1.3.1.6. Coletar subsídios suficientes para elaborar um roteiro tecnológico (roadmap) para o 
fomento ao desenvolvimento tecnológico e infraestrutura de produção nacional e analisar 
os custos de formação de base tecnológica nacional, incluindo possível transferência de 
tecnologia e capacitação profissional e tecnológica/laboratorial. 

1.3.1.7. Possibilitar o avanço do ecossistema nacional composto por Instituições de Pesquisa e 
Ensino, Startups e Indústria, resultando na ampliação e desenvolvimento de soluções 
inovadoras que utilizem a infraestrutura do sistema de distribuição do estado do Paraná.  

1.4. ELEGIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

1.4.1. Somente poderá submeter proposta de projeto a esta Chamada Pública a entidade nacional, 
conforme “Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D” – 
ANEEL, 2016, e de reconhecida capacidade tecnológica no setor que, de acordo com a 
legislação vigente, constituindo-se em: 

1.4.1.1. Instituição de Ensino Superior, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento sem fins 
lucrativos, fundação de apoio à pesquisa sem fins lucrativos, bem como entidade nacional 
de direito privado sem fins lucrativos, que apresente em seu Estatuto Social, dentre suas 
atividades, a de pesquisa e desenvolvimento. 

1.4.1.2. Entidade ou Consórcio de Empresas/Instituições, que apresente em seu Contrato Social 
dentre suas atividades, a de pesquisa e desenvolvimento. 

1.4.2. Adicionalmente, não poderão participar: 

1.4.2.1. Interessados que se encontrem sob falência ou em processo falimentar, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição. 

1.4.2.2. Empresas/instituições estrangeiras que não funcionem no País. 

1.4.2.3. Empresas/instituições que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
a Administração Pública ou suspensas do cadastro ou do direito de licitar e contratar com 
a Copel e suas subsidiárias integrais, ou ainda, impedidas de participar de licitação no 
âmbito da Administração Pública Estadual. 

1.4.2.4. Empresas/instituições cujos sócios integram ou integraram pessoa jurídica que se 
encontre na situação descrita na alínea “c”, enquanto perdurarem as causas da 
penalidade. 

1.4.2.5. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 38 da Lei Federal 
13.303/2016. 

2. PREMISSAS 

2.1. DAS PROPOSTAS DE PROJETO 

2.1.1. Para propostas de projeto que contemplem a continuação de desenvolvimento de um produto 
de um projeto P&D anterior, a entidade proponente deverá comprovar a titularidade da 
propriedade intelectual de forma que sejam garantidos os direitos devidos e que não haja a 
infração nos direitos de terceiros. 
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2.1.2. Todos os técnicos envolvidos no desenvolvimento do produto, tanto das entidades executoras 
quanto da COPEL DIS, terão seus nomes reconhecidos como inventores num eventual pedido 
de patente. 

2.1.3. Todos os membros da equipe do projeto devem ter seu nome completo devidamente 
preenchido no projeto detalhado e os que tiverem formação nível superior, devem ter os seus 
currículos cadastrados na base de currículos da Plataforma Lattes. Para profissionais de nível 
médio é facultativo o preenchimento do nome completo, podendo utilizar o pré-cadastro de 
“Profissional de Nível Médio”. 

2.1.4. A proposta de projeto que implicar na elaboração de sistema ou software deverá, 
obrigatoriamente, prover solução desenvolvida em plataforma de computação em nuvem 
(pública ou privada), podendo ser na modalidade de IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS 
(Plataforma como Serviço) ou SaaS (Software como Serviço), podendo a COPEL DIS exigir 
requisitos adicionais de arquitetura, integração, segurança, disponibilidade e compliance do 
ambiente de computação em nuvem e da solução desenvolvida conforme as características de 
cada projeto. As características de arquitetura de referência são citadas no documente 
“Arquitetura de Software de Desenvolvimento da STI”, podem ser adotadas outras tecnologias 
e arquiteturas, desde que aprovadas previamente pela COPEL DIS, disponibilizado no site: 
www.copel.com, juntamente com a documentação da presente Chamada Pública. 

2.1.5. No caso de CONSÓRCIO DE EMPRESAS/INSTITUIÇÕES: 

2.1.5.1. Deverá ser apresentado o Termo de Compromisso de Constituição de 
Consórcio, de acordo com o teor contido no modelo do Anexo VI – MODELO DE 
CARTA DE INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO;  

2.1.5.2. O Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio indicará a empresa líder do 
consórcio, que deverá, obrigatoriamente, ser a detentora do maior valor em percentual em 
relação ao preço global da proposta. 

2.2. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

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

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

2.3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2.3.1. Todos os projetos aprovados por ocasião desta Chamada Pública deverão observar o disposto 
na Minuta de Contrato, Cláusula XVII – PROPRIEDADE INTELECTUAL, disponível no Anexo 
V do presente documento. 

2.4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

2.4.1. O prazo para execução dos projetos aprovados deverá ser de até 48 meses, a contar da data 
de assinatura do contrato. 

2.4.2. Os projetos para concepção do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial deverão 
ter 48 meses, sendo os meses 49 ao 60 serão realizados sem aporte financeiro do programa 
de P&D ANEEL, ou seja, considerando somente a contrapartida financeira das instituições de 
pesquisa participantes. 

http://www.copel.com/
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2.4.3. Os contratos a serem firmados para execução dos projetos de P&D terão como término do 
prazo de vigência o sexto mês após a última etapa de execução do projeto. 

2.5. PROJETOS NÃO CARACTERIZADOS COMO P&D 

2.5.1. Não são considerados projetos de P&D, aqueles que, em seu escopo, objetivos e/ou 
resultados, estejam resumidos ao que está disposto no item 2.1.2 do “Módulo 2 – Diretrizes 
Básicas” do “Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D” – 
ANEEL, 2016. 

3. ÁREAS DE INTERESSE PARA PESQUISA 

3.1. TEMAS DA CHAMADA PÚBLICA 

3.1.1. Todas as propostas a serem apresentadas nesta Chamada Pública deverão estar 
enquadradas em uma das linhas de pesquisa propostas relacionadas abaixo, as quais estão 
alinhadas com os temas e subtemas prioritários para Investimentos em P&D da ANEEL: 

3.2. QUALIDADE DE ENERGIA - CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (COD) 

3.2.1. Linha de Pesquisa 01: Desenvolvimento de ferramenta integrada para conectividade de 
equipes de campo da Copel 

3.2.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de ferramenta computacional e sistema de 
gestão capaz de coordenar a conectividade de equipes em campo. A Copel utiliza 
atualmente o sistema de comunicação através de VHF. 

3.2.1.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.3. QUALIDADE DE ENERGIA - INTELIGÊNCIA OPERACIONAL 

3.3.1. Linha de Pesquisa 02: Central de oscilografias para apoio a tomada de decisão 

3.3.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão 
mediante a análise automática de oscilografias, classificação de padrões e assinatura 
digital, utilizando algoritmos de IA, identificação de sistemas, deep learning, entre outros. 

3.3.1.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.4. REDUÇÃO DE CUSTOS 

3.4.1. Linha de Pesquisa 03: Centro avançado de manutenção da Distribuição 

3.4.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de plataforma com recursos de IA, machine 
learning, big data, analytics, digital twins, edge computing e/ou RPA para constituição de 
Centro Avançado de Manutenção da Distribuição. 

3.4.1.2. Resultado previsto: Plataforma integrada com sistemas legados e plenamente 
operacional. 

3.4.2. Linha de Pesquisa 04: Pesquisa para avaliação da vida útil de ativos de distribuição 

3.4.2.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de técnicas, metodologias e ferramentas para 
avaliação da vida útil dos principais ativos do sistema de distribuição (religadores, chaves, 
transformadores). Devem ser considerados dados e informações oriundos de pesquisa 
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bibliográfica, publicações, relatórios, documentos de fornecedores, histórico da própria 
distribuidora além de testes e ensaios específicos.  

3.4.2.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.5. SEGURANÇA DO TRABALHO 

3.5.1. Linha de Pesquisa 05: Roupa com sensores (dispositivos acoplados a uniformes e EPIs) 

3.5.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de dispositivos acoplados a uniformes e EPIs que 
permitam um aumento no nível de segurança em atividades realizadas junto ao Sistema 
Elétrico de Potência (SEP). 

3.5.1.2. Resultado previsto: Protótipo(s) funcional(is) aplicável(is) em redes de distribuição. 

3.5.2. Linha de Pesquisa 06: Ferramenta de análise automática de imagens de campo para confronto 
com os procedimentos de segurança 

3.5.2.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de técnicas e soluções com reconhecimento 
automático de imagem e uso de inteligência artificial para identificação de 
conformidade de atividades segundo manuais e normas de saúde e segurança no 
trabalho e que permitam a adoção de ações preventivas online ou em tempo real. 

3.5.2.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.6. ANTECIPAÇÃO DE TENDÊNCIAS 

3.6.1. Linha de Pesquisa 07: Centro de excelência para transformação digital 

3.6.1.1. Descrição: Esta linha de pesquisa contempla projeto ou portfólio de projetos que 
permita(m) a adoção de soluções baseadas em Inteligência artificial, RPA, chatbots, 
interação por reconhecimento de voz, humanoides, UX/CX - User Experience / Customer 
Experience, entre outras; aplicadas na constituição de um centro de excelência capaz de 
prover ferramentas para diversas áreas da empresa, auxiliando na execução de tarefas 
comerciais, operacionais e de gestão.  

3.6.1.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.6.2. Linha de Pesquisa 08: Cibersegurança 

3.6.2.1. Descrição: Desenvolvimento de um sistema de simulação e testes para avaliação e 
diagnóstico do nível de proteção e ações necessárias para deixar os sistemas 
computacionais (TO e TI) mais robustos frente a ataques cibernéticos. 

3.6.2.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.7. PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO - PROJETO PARANÁ TRIFÁSICO 

3.7.1. Descrição do projeto  

3.7.1.1. Implantação de 25mil km de redes trifásicas na área rural do Estado, com os seguintes 
objetivos: Melhoria da Qualidade de Fornecimento Renovação dos ativos.  Segurança 
com empregados e com a população Juntamente com a substituição das redes 
monofásicas, serão previstas interligações entre os alimentadores, não possíveis em 
alimentadores monofásicos, possibilitando redundância na alimentação e melhoria dos 
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índices de qualidade (DEC/FEC). Para este projeto está sendo utilizada uma nova 
tecnologia, cabos protegidos, que trazem maior segurança e reduzem o número de 
desligamentos. O investimento total é de 2,1 bilhões em seis anos de projeto. 

3.7.2. Linha de Pesquisa 09: Novas tecnologias de cabos 

3.7.2.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de soluções que abordem o sensoriamento, 
detecção de defeitos, desenvolvimento e testes de cabos OPDC, novos arranjos 
estruturais com cruzetas - isoladores - cabos, compatibilidades entre redes 34,5 kV e 
25 kV, novos materiais, vida útil de cabos e materiais correlatos ou supercondutores. 

3.7.2.2. Resultados previstos: Melhorias práticas aplicáveis aos cabos utilizados nas redes de 
distribuição da COPEL DIS. 

3.8. PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO - PROJETO CONFIABILIDADE TOTAL 

3.8.1. Descrição do programa 

3.8.1.1. Utilização de novas tecnologias para operação do sistema de distribuição, abrangendo: 
melhoria da comunicação com as equipes em campo; automação de todos os 
equipamentos especiais; implantação de subestações ou estações de chaves em todos 
os Municípios; implantação de transferência automática em todas as subestações, 
eliminando radialidade; implantação de self-healing nos alimentadores onde for possível. 
Investimento de R$300 milhões em 5 anos. 

3.8.2. Linha de Pesquisa 10: Ferramenta para avaliação da redução de DEC/FEC 

3.8.2.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de ferramenta que permita mensurar os 
benefícios, em termos de redução de DEC e FEC, das ações planejadas e realizadas no 
projeto Confiabilidade Total. 

3.8.2.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.9. PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO - PROJETO SMART GRID 

3.9.1. Linha de Pesquisa 11: Ferramenta para avaliação dos benefícios do projeto 

3.9.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de ferramenta que permita mensurar os 
benefícios, sob as ópticas da concessionária e dos consumidores, das ações planejadas 
e realizadas no projeto Smart Grid. 

3.9.1.2. Resultado previsto: Ferramenta funcional e escalável para toda área de concessão da 
COPEL DIS. 

3.9.2. Linha de Pesquisa 12: Plataforma de testes e pré-certificação do padrão Wi-SUN 

3.9.2.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de plataforma de testes capaz de realizar a pré-
certificação de fornecedores no padrão Wi-SUN. 

3.9.2.2. Resultado previsto: Plataforma entregue para que a própria COPEL DIS possa realizar a 
homologação de seus fornecedores. 

3.9.3. Linha de Pesquisa 13: Laboratório de Smart Grid (capaz de avaliar as funcionalidades, o modo 
de operação e os requisitos de comunicação). 

3.9.3.1. Descrição: Constituição de um laboratório de testes capaz de avaliar as funcionalidades, 
o modo de operação e os requisitos de comunicação de equipamentos utilizados em 
redes elétricas inteligentes. 

3.9.3.2. Resultado previsto: Laboratório com pessoal capacitado operando. 
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3.10. PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO - PROJETO ADMS 

3.10.1. Linha de Pesquisa 14: Recursos energéticos distribuídos 

3.10.1.1. Descrição: Constituição de um centro de despacho de geração distribuída e o 
desenvolvimento de um sistema de gestão de recursos energéticos distribuídos (DERMS) 
com capacidade de integração com os sistemas atuais e em implantação na Copel. 

3.10.1.2. Resultado previsto: Centro de despacho implantado na COPEL DIS com sistema de 
gestão de recursos energéticos distribuídos (DERMS) integrados aos sistemas da Copel.  

3.11. PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

3.11.1. Linha de Pesquisa 15: Recursos tecnológicos para combate às perdas estimadas em créditos 
de liquidação duvidosa 

3.11.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de soluções para otimização das ações de 
cobrança que permitam o melhor controle de inadimplência com custos viáveis. 

3.11.1.2. Resultados previstos: Melhora na eficácia nas ações de cobrança com o aumento do 
retorno financeiro e performance de resultado. 

3.12. CENTRO DE PESQUISA APLICADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

3.12.1. Linha de Pesquisa 16: Concepção de Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial 

3.12.1.1. Descrição: Pesquisa e desenvolvimento do uso de Inteligência Artificial para aplicações 
nas temáticas apresentadas pelo edital do MCTIC (Saúde, Indústria, Agronegócio ou 
Cidades Inteligentes), disponível em http://www.fapesp.br/13896, utilizando as 
potencialidades e capilaridade do Smart Grid em implantação no estado do Paraná. 

3.12.1.2. Resultados previstos: Avanço do ecossistema do estado do Paraná composto por 
Instituições de Pesquisa e Ensino, Startups e Indústria, resultando na ampliação e 
desenvolvimento de soluções inovadoras que utilizem a infraestrutura do sistema de 
distribuição do estado do Paraná. Além disso, espera-se que a iniciativa seja capaz de 
gerar novas oportunidades de negócio para a companhia e o setor elétrico nacional. Por 
fim, espera-se o suporte e transferência de conhecimento em Inteligência Artificial para a 
COPEL DIS. 

3.12.1.3. As propostas realizadas para esta linha de pesquisa devem estar aderentes ao edital 
nacional para concepção de Centros de Pesquisas Aplicadas (CPA) em Inteligência 
Artificial (IA) lançado por FAPESP – MCTIC - CGI.BR e serão submetidas, em parceria 
com a COPEL DIS, ao referido edital. 

4. PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO E HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

4.1.1. As propostas de projetos de P&D a serem submetidas ao processo de seleção deverão ser 
elaboradas obrigatoriamente utilizando o formulário “FPIPPeD – Formulário de Proposta Inicial 
de Projeto de P&D Copel” no link abaixo: 

FPIPeD: https://tinyurl.com/PeD-COPEL 

4.1.2. As instruções para o preenchimento deste formulário encontram-se no Anexo I – Manual de 
preenchimento do FPIPPeD. 

http://www.fapesp.br/13896
https://tinyurl.com/PeD-COPEL
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4.1.3. Ao encaminhar proposta de projeto para a presente Chamada Pública, a Instituição 
Proponente automaticamente declara possuir capacidade para executar todas as suas etapas 
e com sua própria estrutura, o projeto de pesquisa intitulado protocolado e que os serviços 
relacionados ao objeto principal não serão subcontratados. 

4.2. DA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS 

4.2.1. Os critérios a serem utilizados para habilitação das propostas estão descritos no Anexo II 
desta Chamada Pública. 

4.2.2. Para cada linha de pesquisa será habilitada a proposta de maior avaliação, condicionada ao 
atendimento de pontuação de corte descrita a seguir. 

4.2.2.1. As propostas que não obtiverem somatório mínimo de 21 pontos e aquelas que 
receberem pontuação 0 ou 1 nos critérios indicados serão automaticamente 
desclassificadas. 

4.2.2.2. As propostas que não foram desclassificadas, mas não obtiveram a melhor pontuação na 
linha de pesquisa, serão classificadas em cadastro de reserva, podendo vir a substituir 
propostas habilitadas anteriormente, por ocasião da desclassificação destas. 

4.2.3. Ao final do período de análise das propostas, a COPEL DIS divulgará em seu site listagem 
com as propostas habilitadas e o cadastro de reserva seguindo ordem de maior pontuação. 

4.2.4. A critério da COPEL DIS, o resultado das propostas habilitadas pode ser publicado à medida 
que sua avaliação interna pela Comissão de P&D da COPEL DIS ocorrer. 

4.2.5. Após divulgado este resultado, os coordenadores devem solicitar acesso ao sistema FPD e 
executar a etapa de cadastro das propostas detalhadas a seguir. 

4.2.5.1. Concomitantemente com esta atividade, o coordenador da proposta habilitada para a Linha 
de Pesquisa 16 – “Concepção de Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial”, 
deverá entrar em contato com a COPEL DIS para elaboração da proposta a ser submetida 
ao edital lançado pelo FAPESP – MCTIC - CGI.BR. 

5. PROCEDIMENTOS PARA O DETALHAMENTO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

5.1. DO DETALHAMENTO DOS PROJETOS DE PROPOSTAS HABILITADAS 

5.1.1. Além dos critérios objetivos na sequência descritos, os projetos serão avaliados de forma 
comparativa, quanto ao impacto potencial na rotina da COPEL DIS no caso de 
desenvolvimento bem-sucedido da rota tecnológica sendo proposta. 

5.1.2. As propostas de projetos habilitadas serão detalhadas de forma a possibilitar a avaliação dos 
aspectos técnicos, científicos, de contexto comercial, da evolução física prevista, das 
despesas financeiras necessárias, dos produtos intermediários e finais a serem entregues, dos 
objetivos globais e das contrapartidas das partes envolvidas. As entregas dos projetos 
referentes às propostas habilitadas serão elaboradas obrigatoriamente utilizando o sistema 
“FPD – Formulário de Projeto de P&D Copel” no link abaixo: 

 FPD: https://www.copel.com/fpdweb 

5.1.3. O manual para preenchimento do Sistema FPD encontra-se no anexo III deste documento. 

5.1.4. De posse dos projetos detalhados entregues a COPEL DIS fará a análise conjunta do 
interesse e da disponibilidade orçamentária e publicará lista dos projetos selecionados. A 
COPEL DIS poderá solicitar sustentação oral destes projetos, a qual será efetuada pelo 
coordenador intitulado pela proponente em local a ser definido pela COPEL DIS. 

https://www.copel.com/fpdweb
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5.2. DAS PROPOSTAS HABILITADAS E SELECIONADAS PARA SUBMISSÃO AO MCTIC 

5.2.1. As propostas habilitadas na Linha de Pesquisa 16 – “Concepção de Centro de Pesquisa 
Aplicada em Inteligência Artificial”, seguindo a ordem de maior pontuação, serão direcionadas 
para elaboração conjunta com a COPEL DIS de proposta a ser submetida ao edital nacional 
para concepção de Centros de Pesquisas Aplicadas em Inteligência Artificial lançado pelo 
FAPESP – MCTIC - CGI.BR. 

5.2.2. Não haverá repasse de valores entre as partes para custeio da elaboração da proposta 
completa a ser submetida para o referido edital do MCTIC. 

5.2.3. O pesquisador líder e autor da proposta deverá indicar concomitantemente na proposta no 
mínimo dois e no máximo cinco pesquisadores associados vinculados a instituições distintas 
do pesquisador líder e entre si. Considerando-se o pesquisador líder e pesquisadores 
associados, pelo menos um destes precisa ser vinculado a uma instituição com sede no 
estado do Paraná e pelo menos um destes precisa ser vinculado a uma instituição sede fora 
do estado do Paraná. 

5.2.4. A submissão de projeto ao edital lançado pelo FAPESP – MCTIC - CGI.BR, 
independentemente de seu resultado, não inviabiliza a participação da proposta na etapa de 
detalhamento dos projetos de propostas habilitadas. 

5.2.5. A COPEL DIS não se responsabiliza pelo edital lançado pelo FAPESP – MCTIC - CGI.BR. 

5.3. DESPESAS DOS PROJETOS 

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

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

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

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

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

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

5.3.1.6. Outros: Serviços de registro de patentes, comunicação, impressão, encadernação, fretes, 
locação de equipamentos; taxas de inscrição para participação de membros da equipe 
técnica do projeto em eventos (congressos, simpósios, conferências, etc.) e custeio de 
cursos de pós-graduação, relacionados ao tema do projeto; taxas para administração do 
projeto e mobilização da infraestrutura existente. Ainda, nesta rubrica, deverão ser 
previstos gastos para apresentação relativa à divulgação dos resultados alcançados no 
projeto, em local a ser definido pela COPEL DIS, já prevendo a produção de flyers, 
folders, vídeo, banners e outros materiais de divulgação, bem como a elaboração dos 
relatórios exigidos; 

5.3.1.7. Observação: A proposta deverá prever gastos para atividades relacionadas ao projeto, 
que necessitem da participação dos profissionais da COPEL DIS, que integrarão a equipe 
do projeto, como exemplos: viagem, participação em eventos, entre outros. Tais gastos 
deverão ser alocados nas rubricas: “viagens e diárias” e “outros”. 

5.3.2. No caso de dispêndio pela entidade executora de serviços de terceiros, materiais de consumo, 
materiais permanentes e equipamentos, viagens e diárias, e outros que estiverem fora da 
rubrica recursos humanos, esta deverá informar o tipo de documento comprobatório, seu 
número, o beneficiário (CNPJ/CPF), o valor, e remeter todos os comprovantes fiscais à 
empresa contratante. Se a entidade executora, por razões legais, também necessitar da posse 
dos comprovantes de despesa originais, então, deve-se providenciar cópias autenticadas 
destes documentos. 

5.3.3. Uma vez selecionada a proposta para contratação, não será permitida à proponente a 
subcontratação total do objeto da pesquisa, bem como a subcontratação parcial que delegue a 
terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. 

5.4. VALORES DE REFERÊNCIA 

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

5.4.2. Inobstante à análise de custo que será efetivada nas propostas, os custos horários totais por 
categoria, incluídos todos os encargos estarão limitados os valores de referência indicados a 
seguir. Além disso, a carga horária de cada profissional envolvido no projeto deverá observar 
os limites indicados na tabela a seguir. 

 

CATEGORIA 
CUSTO HORÁRIO 

(R$/H) 
LIMITES MENSAIS 

(H) 

Coordenador R$ 265,00 100 

Doutor R$ 265,00 50 

Mestre R$ 241,00 60 

Especialista R$ 220,00 70 

Superior Sênior R$ 200,00 70 

Superior Pleno R$ 181,00 100 

Superior Junior R$ 145,00 150 

Técnico R$ 61,00 175 

Administrativo R$ 38,00 175 

Bolsista R$ 38,00 175 
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5.4.3. As viagens e diárias deverão ser detalhadas quanto a sua especificação e necessidade. Estes 
custos não deverão exceder os valores que constam da tabela a seguir: 

 

RECURSO LIMITES 

Diárias de viagens (Paraná) R$ 200,00 

Diárias de viagens (outros estados) R$ 350,00 

Diária internacional US$ 400,00 

Os valores incluem todas as despesas tais como: pernoite, alimentação, deslocamento urbano 
entre outras. Os valores citados acima são apenas referência para cálculo de viagens, na 
execução dos projetos os valores a serem pagos seguem as normas internas da COPEL: Viagem 
Nacional conforme NAC 030407 e Viagem Internacional conforme NAC 030408. 

 

5.4.4. Custos com workshop, elaboração de vídeo e registro e acompanhamento de patentes não 
deverão exceder os valores que constam da tabela a seguir: 

 

RECURSO LIMITES 

Workshop para divulgação dos resultados R$ 5.000,00 

Elaboração de vídeo (no máximo 3 minutos) R$ 5.000,00 

Registro e acompanhamento de patentes industriais  R$ 5.000,00 

 

5.4.5. Os valores acima expostos devem ser considerados como referência. Quaisquer valores 
utilizados superiores ao aqui estabelecido deverão ser justificados e impactarão diretamente 
na análise da razoabilidade dos custos da proposta de projeto apresentada. 

5.5. VALORES LIMITE PARA AS PROPOSTAS DE PROJETO 

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

5.5.2. Os custos relativos à taxa de administração dos centros de pesquisa ou das fundações ligadas 
às instituições de ensino superior, bem como os custos relativos à mobilização de 
infraestrutura existente das executoras, estão limitados a 5% do valor contratado, para cada 
uma das atividades. Ressalta-se, caso a proposta seja selecionada e executada, o reembolso 
será referente a 5% do valor efetivamente executado no mês. 

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

5.6. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DETALHADOS 

5.6.1. Os critérios a serem utilizados para seleção dos projetos estão descritos no Anexo IV desta 
Chamada Pública. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA 

6.1.1. Serão consideradas propostas de projeto válidas apenas aquelas que forem recebidas pelo 
FPIPPeD, de acordo com tabela a seguir. Não serão aceitas propostas de projeto, em 
qualquer hipótese, posterior ao prazo. 

 

DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

Abertura da Chamada Pública 16/06/2020 

Esclarecimento de dúvidas 23h59 de 26/06/2020 

Prazo para publicação dos esclarecimentos 29/06/2020 

Prazo limite para submissão de propostas de projeto 23h59 de 09/07/2020 

Divulgação das propostas habilitadas e cadastro de reserva A partir de 17/07/2020  

Prazo limite para interposição de recurso 23h59 de 22/07/2020 

Prazo limite para conclusão do detalhamento do projeto 17/08/2020 

 

6.1.2.  coordenador do projeto poderá ser convocado para apresentar seu projeto à Comissão de 
P&D da COPEL DIS, durante a etapa de seleção dos projetos, sendo que os custos 
decorrentes desta apresentação são de inteira responsabilidade da instituição/empresa 
proponente. 

6.1.3. A critério da COPEL DIS os resultados da habilitação de propostas e do detalhamento dos 
projetos pode ser publicado à medida que sua aprovação interna pela Comissão de P&D da 
COPEL DIS ocorrer. 

6.1.4. A Comissão de P&D da COPEL DIS irá analisar os projetos na ordem em que eles forem 
concluídos no sistema FPD. Caso a proposta não seja aprovada na primeira avaliação, o 
projeto será reaberto para edição no sistema FPD uma única vez e o proponente terá 20 dias 
corridos para efetuar as correções. 

6.1.5. Caso o projeto detalhado não seja aprovado na segunda avaliação da Comissão de P&D da 
COPEL DIS, o projeto restará automaticamente reprovado e a COPEL DIS poderá, a seu 
critério, convocar o próximo projeto listado no cadastro de reserva. 

6.2. ORIENTAÇÕES GERAIS 

6.2.1. A COPEL DIS considera que o texto da presente Chamada Pública, bem como seus anexos, 
será objeto de detalhado e cuidadoso exame por parte do PROPONENTE e, desta forma, não 
o exime de qualquer responsabilidade oriunda do desconhecimento ou interpretação do 
conteúdo, seja por omissão ou negligência. 

6.2.2. Caberá aos interessados manter-se informado quanto ao andamento desta seleção através 
dos canais mencionados nesta Chamada Pública. 

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

6.2.4. Se a mesma instituição apresentar mais de uma proposta, estas deverão ser submetidas em 
separado, cada qual com sua devida identificação. 
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6.2.5. A COPEL DIS se reserva o direito de propor ajustes nos projetos detalhados, bem como 
propor marcos intermediários no projeto para fins de controle da evolução do projeto, bem 
como a aceitação dos seus resultados. 

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

6.2.7. A critério da COPEL DIS, os projetos aprovados poderão ser contratados para execução, 
atendida a conveniência e oportunidade, em prol dos princípios regulamentadores da 
administração pública, limitados ao montante total de recursos disponíveis para aplicação no 
Programa de P&D, da COPEL DIS. 

6.2.8. Todo produto obtido como resultado de projeto de P&D, bem como as publicações e 
apresentações de artigo resultantes de projeto de P&D, deverão ter a logomarca padrão “P&D 
ANEEL”, fazer menção ao Programa de P&D regulado pela ANEEL e à(s) empresa(s) que 
deram suporte ao projeto. 

6.2.9. A entidade proponente será integralmente responsável pela elaboração do relatório final, bem 
como dos arquivos “xmls” a serem enviados para a ANEEL. 

6.2.10. Esclarecimentos acerca desta Chamada Pública poderão ser efetuados com a Comissão 
Julgadora da Chamada Pública, somente por escrito para o e-mail ped.dis@copel.com. 

6.2.11. Os interessados em apresentar proposta de projeto ficam desde já cientes que eventual 
execução do projeto envolverá a prestação de serviços e, eventualmente, o fornecimento de 
bens, os quais serão contratados observados os princípios da Lei 13.303/2016. 

6.2.12. Todo e qualquer direito patrimonial resultante da proposta de projeto será integralmente da 
COPEL DIS. 

6.2.13. A COPEL DIS reserva-se o direito de habilitar mais de um projeto para execução em uma 
mesma linha de pesquisa, desde que as propostas tenham pontuação acima do limite de corte 
e tenham diferentes escopos atendendo o interesse desta distribuidora. 

6.2.14. Todos os projetos detalhados devem conter etapa específica para mensuração de resultados 

6.2.15. Caso um dos produtos resultantes do projeto seja um software, deverá ser prevista no 
cronograma uma etapa de no mínimo 6 meses de “operação assistida” para validar as 
funcionalidades e o desempenho do produto já concluído, bem como efetuar melhorias e 
correções. 

6.2.16. Além das entregas regulatórias previstas no final do projeto, a executora deverá elaborar 
também relatórios de “lições aprendidas” e “avaliação de resultados” conforme modelos 
definidos pela COPEL DIS. 

6.2.17. Quando forem planejadas etapas iniciais de “levantamento do estado da arte”, “planejamento 
de ações”, “definição de escopo e métodos”, entre outras; estas devem ter limite de até 2 
meses de execução. 

6.2.18. A executora poderá aplicar metodologia de execução de projetos ágeis, devendo previamente 
acordar os mecanismos de acompanhamento com a COPEL DIS. 

6.2.19. A Copel poderá solicitar alocação parcial do coordenador, de pesquisadores ou bolsistas em 
suas dependências para viabilizar acesso a dados ou informações, permitir a transferência 
tecnológica ou cooperação entre membros das instituições envolvidas. Esta alocação deverá 
ser prevista no detalhamento das propostas e sua solicitação deverá ser feita com pelo menos 
30 dias de antecedência ao período das atividades. 

6.2.20. O coordenador do projeto deve fornecer informações e relatórios específicos que permitam o 
acompanhamento do desempenho de toda carteira de projetos. 

mailto:ped.dis@copel.com
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6.2.21. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela COPEL DIS. 

6.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES AO EDITAL 

6.3.1. Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FPIPPeD 
ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS 
ANEXO III - MANUAL DE PREENCHIMENTO DO FPD 
ANEXO IV - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DETALHADAS NO FPD 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VI - MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO 
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO  

6.4. COMISSÃO JULGADORA 

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

6.5. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

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

6.6. CONTRATAÇÃO 

6.6.1. Os projetos detalhados serão submetidos à apreciação da Diretoria da COPEL DIS para 
aprovação, considerando as prioridades de alocação dos recursos previstos no Programa de 
P&D. 

6.6.2. Os recursos para a execução dos projetos selecionados serão comprometidos através de 
contratos a serem celebrados entre a COPEL DIS e as Instituições Proponentes. Para a 
assinatura dos contratos pela COPEL DIS, as instituições selecionadas deverão comprovar 
sua situação de regularidade. 

6.6.3. O número de propostas a serem contratadas está condicionado ao limite do recurso financeiro 
previsto no Programa Orçamentário Z3073 da COPEL DIS. 

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

6.6.5. Se a empresa / instituição do projeto selecionado constituir um consórcio de empresas / 
instituições, na data de assinatura do contrato, deverá ser apresentada uma via do contrato de 
constituição do consórcio, assinada por todas as consorciadas, junto com o protocolo do 
pedido de registro deste contrato em cartório ou na Receita Federal, conforme modelo no 
Anexo VII – Modelo do Contrato de Constituição de Consórcio deste edital. 

6.6.6. O contrato deverá indicar a empresa líder do consórcio, bem como o nome das empresas que 
serão responsáveis pelo fornecimento e pela execução de cada um dos serviços e bens objeto 
desta licitação. 

6.6.7. A empresa líder do consórcio, em nome de todas as empresas consorciadas, ficará incumbida 
de todos os entendimentos com a COPEL DIS, e será responsável por todos os aspectos 
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técnicos, administrativos e jurídicos, durante a execução do contrato decorrente desta 
licitação. 

6.6.8. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelos atos praticados no 
decorrer da execução do contrato resultante desta licitação. 

6.6.9. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual com a COPEL DIS, o proponente deverá 
comprovar sua regularidade, apresentando os documentos relacionados abaixo, os quais 
serão exigidos durante a vigência do contrato conf. estabelecido no Anexo V – Minuta de 
Contrato, Cláusula VIII – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.6.9.1. Certificado de Regularidade - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

6.6.9.2. Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal - Dívida Ativa da União. 

6.6.9.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal - Receita Federal. 

6.6.9.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual. 

6.6.9.5. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal. 

6.6.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.6.9.7. Estatuto/Contrato Social ou Ato Constitutivo. 

6.6.9.8. Declaração de Responsabilidade Social. 

6.6.9.9. Declaração de Idoneidade. 

6.7. RECURSOS FINANCEIROS 

6.7.1. As propostas aprovadas serão financiadas com os recursos previstos na Lei no 9.991, de 24 
de julho de 2000, no art. 24 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e no art. 12 da Lei no 
10.848, de 15 de março de 2004, que determina que as empresas concessionárias de serviço 
público de distribuição de energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo 
de sua receita operacional líquida no Programa de P&D. 

 

Curitiba, 16 de junho de 2020. 
 

...Original assinado por... 
 

 

  Maximiliano Andres Orfali           Adriano Rudek de Moura 

  Diretor Geral da Copel Distribuição S.A.          Diretor de Finanças 
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ANEXO I - ROTEIRO PARA PROPOSTAS E DETALHAMENTO DE PROJETOS DE P&D 

Este manual contém a descrição dos campos e orientações para o preenchimento do formulário 
necessário para cadastro de propostas na Chamada Pública de P&D 003/2020. 

Formulário de Proposta Inicial de Projeto de P&D para Chamada 003/2020 

Campos e detalhamentos: 

NOME COMPLETO DO AUTOR DA PROPOSTA 

Campo deve ser preenchido com a identificação do responsável pelo cadastramento da proposta. 
Preferencialmente a proposta deve ser cadastrada pelo futuro coordenador do projeto. 

CPF DO AUTOR DA PROPOSTA 

Preencher com o CPF contendo apenas números. 

TELEFONE DO AUTOR DA PROPOSTA 

Preencher com o telefone usual para contato. Utilizar apenas números. 

E-MAIL DO AUTOR DA PROPOSTA 

Campo para cadastro do e-mail do autor. Este campo é fundamental para todo e qualquer contato com 
o responsável pelo cadastro, caso seja preenchido incorretamente, a Copel não se responsabiliza pelo 
não recebimento das comunicações necessárias durante o processo. 

NOME DA EMPRESA PROPONENTE: 

Identificar a empresa responsável pela proposta (líder do consórcio caso exista). 

CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE: 

Identificar o CNPJ da empresa proponente utilizando apenas números. Atenção, este número será 
utilizado para consultas junto a Receita Federal e, caso informado incorretamente, pode acarretar 
desclassificação da proposta. 

CIDADE SEDE DA EMPRESA PROPONENTE  

Identificar o município sede da empresa proponente (líder do consórcio caso exista). 

EMPRESAS CONSORCIADAS 

Identificar se a execução será realizada por empresa única ou consórcio de entidades. 

NOME E CNPJ DAS EMPRESAS CONSORCIADAS 

Campo ramificado do anterior destinado à identificação das demais entidades que formarão consórcio 
para execução da proposta. 

ESTA PROPOSTA RETIFICA UMA PROPOSTA ANTERIOR?  

Caso já tenha concluído uma proposta e esteja efetuando alguma correção ou melhoria, marque a 
opção SIM e identifique os campos alterados inserindo a tag #alterado no final do texto alterado. Caso 
sejam recebidas propostas semelhantes, sem identificação de que se trata de uma retificação, estas 
propostas serão desclassificadas.  

TÍTULO DA PROPOSTA 

Insira o título da proposta com no máximo 120 caracteres. 

PALAVRAS-CHAVE 

Inclua até cinco palavras-chave, separadas por ponto e vírgula (;), que melhor caracterizem a 
proposta. 
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DURAÇÃO DO PROJETO: 

Selecione o período de duração previsto para o projeto. Caso a seleção indicar período superior a 24 
meses, será aberto campo para justificativas. 

JUSTIFICATIVA PARA DURAÇÃO DO PROJETO: 

Caso o prazo de duração previsto seja superior a 24 meses, preencher neste campo a justificativa de 
forma contundente e objetiva para esta necessidade. 

VALOR DA PROPOSTA 

Preencher o valor total estimado da proposta (apenas valor numérico, sem identificação de moeda e 
sem separadores de milhar). Este valor deve contemplar todos os desembolsos previstos, sem incluir 
os custos próprios da Copel. Admite-se uma variação de até 10% deste valor ao realizar o cadastro 
detalhado no sistema FPD. Caso a Copel solicite melhorias e inclusões na proposta, esta pode ter 
valor alterado acima deste limite, mas de forma razoável e com as devidas justificativas dos custos. 

PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE SEDIADA NAS REGIÕES N/NO/CO 

Descrever neste campo o percentual de participação financeira destinado às instituições da região 
Norte, Nordeste e Centro-oeste (N/NE/CO). Caso o projeto seja integralmente realizado por instituição 
(ões) do Sul e Sudeste, o valor preenchido deve ser zero. Por outro lado, caso seja integralmente 
realizado por instituição(õe)s do N/NE/CO, o valor preenchido deve ser 100. Caso a proposta se dê 
com a constituição de um consórcio envolvendo instituições das duas macrorregiões, deve ser 
informado o percentual destinado exclusivamente ao N/NE/CO. 

LINHA DE PESQUISA 

Selecionar qual a linha de pesquisa é abordada na proposta. 

TEMA PRINCIPAL DA PROPOSTA 

Identificar o tema da proposta de acordo com classificação do PROPeD. 

TEMA SECUNDÁRIO DA PROPOSTA  

Identificar o tema secundário da proposta de acordo com classificação do PROPeD. 

FASE DA CADEIA DE INOVAÇÃO 

Identificar qual(ais) fase(s) da cadeia de inovação será(ão) comtemplada(s) no projeto. É possível 
selecionar mais de uma fase, contudo deve-se observar que as opções sejam complementares e 
consecutivas. 

O COORDENADOR POSSUI CERTIFICAÇÃO PMP OU EQUIVALENTE? 

Identificar a alternativa que melhor descreve a condição do coordenador. Esta previsão deverá ser 
apontada em definitivo no detalhamento da proposta e caso não seja seguido o registro deste cadastro 
a proposta será desclassificada. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Efetuar o detalhamento da proposta descrevendo o que e como será a execução. Respeitar o limite de 
2000 caracteres, acima deste limite a proposta será prejudicada em sua avaliação e serão descartados 
os textos que excedam esta quantidade. 

MOTIVAÇÃO DA PROPOSTA 

Identificar a motivação de forma clara e objetiva. Apontar problema a ser resolvido e/ou solução ou 
melhoria que motiva a execução da proposta. Respeitar o limite de 2000 caracteres, acima deste limite 
a proposta será prejudicada em sua avaliação e serão descartados os textos que excedam esta 
quantidade. 
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EXPERIÊNCIA DA EMPRESA PROPONENTE 

Neste campo devem ser descritos os três trabalhos mais relevantes, de autoria dos membros da 
equipe, relacionados ao tema da proposta. Identificar origem dos projetos e publicações. Respeitar o 
limite de 2000 caracteres, acima deste limite a proposta será prejudicada em sua avaliação e serão 
descartados os textos que excedam esta quantidade. 

ORIGINALIDADE 

Descrever neste campo a originalidade da proposta observando, no mínimo, os projetos de P&D 
constantes na base de dados Aneel. Respeitar o limite de 2000 caracteres, acima deste limite a 
proposta será prejudicada em sua avaliação e serão descartados os textos que excedam esta 
quantidade. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Neste campo devem ser detalhados os resultados esperados e os benefícios resultantes para a Copel 
e para o setor elétrico. Descrever também quais indicadores (KPIs) podem ser utilizados ao longo do 
projeto para monitorar o desempenho e aumentar a probabilidade de sucesso em seu encerramento. 
Respeitar o limite de 2000 caracteres, acima deste limite a proposta será prejudicada em sua 
avaliação e serão descartados os textos que excedam esta quantidade. 

PRINCIPAL(AIS) ENTREGA(S) DA PROPOSTA 

Selecionar neste campo uma ou mais opções que caracterizem os principais produtos ou resultados a 
serem entregues ou conquistados pela presente proposta. 

RAZOABILIDADE DE CUSTOS 

Fazer uma breve análise da razoabilidade dos custos e indicar se indicar quais serão as aquisições 
mais relevantes (exemplo: materiais permanentes de maior valor). Apontar como será a distribuição 
dos custos entre as rubricas do projeto. Respeitar o limite de 2000 caracteres, acima deste limite a 
proposta será prejudicada em sua avaliação e serão descartados os textos que excedam esta 
quantidade. 

ESTIMATIVA DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

Explicar as bases de cálculo (premissas de retorno do investimento) e apresentar o cálculo de, no 
mínimo, um indicador de retorno financeiro (exemplo: VPL, TIR, payback, etc). Respeitar o limite de 
2000 caracteres, acima deste limite a proposta será prejudicada em sua avaliação e serão descartados 
os textos que excedam esta quantidade. 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

Toda a pesquisa inerentemente envolve riscos no seu desenvolvimento. Descreva neste campo os 
principais riscos mapeados até o momento e qual seria a proposta para mitigação dos mesmos. 
Respeitar o limite de 2000 caracteres, acima deste limite a proposta será prejudicada em sua 
avaliação e serão descartados os textos que excedam esta quantidade. 
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ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS 

A pontuação das propostas ocorrerá de acordo com os seguintes critérios: 

Descrição/Visão Geral* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com pontuação de até 3 pontos; 

Motivação* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com pontuação de até 4 pontos; 

Resultados* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com pontuação de até 5 pontos; 

Originalidade* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com pontuação de até 4 pontos; 

N/NE/CO – Incentivo para participação de instituições do Norte, Nordeste e Centro-oeste (N/NE/CO) 
na execução dos projetos com pontuação de até 3 pontos; 

Equipe/Trabalhos Correlatos* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com pontuação de até 5 
pontos; 

Coordenador com PMP - Acréscimo de 1 ponto para projetos com o compromisso da alocação de um 
coordenador com certificação “Project Management Professional” (PMP) ou equivalente. 
Alternativamente é possível atribuir a função de gestão do projeto a outro colaborador com este tipo de 
certificado, mantendo o coordenador com maior titulação possível (Doutorado); 

Razoabilidade de Custos/Viabilidade Econômica* - Avaliação do conteúdo inserido no campo com 
pontuação de até 5 pontos; 

Prazo em meses – Incentivo para propostas com prazos menores (até 24 meses) com pontuação de 
até 3 pontos. 

As tabelas a seguir descrevem estes critérios de análise: 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO / VISÃO GERAL* 

Pontuação - 0 Proposta incompreensível. 

Pontuação - 1 Proposta possui erros e/ou não caracteriza um projeto de P&D. 

Pontuação - 2 Proposta boa, mas com pontos de dúvidas, falhas ou problemas menores. 

Pontuação - 3 Proposta bem delimitada e caracterizada como projeto de P&D. 

 

CRITÉRIO MOTIVAÇÃO* 

Pontuação - 0 Motivação não preenchida ou sem sentido. 

Pontuação - 1 
Motivação não caracteriza um problema real ou um benefício direto para a 
distribuidora. 

Pontuação - 2 Motivação existe, mas não é aplicável ao setor de distribuição de energia. 

Pontuação - 3 
Motivação suficiente para justificar um P&D ANEEL, mas requer ajustes e/ou 
correções para atender requisitos da COPEL DIS. 

Pontuação - 4 
Motivação caracteriza adequadamente um problema ou benefício diretamente 
aplicável na COPEL DIS. 

 

CRITÉRIO RESULTADOS* 

Pontuação - 0 Resultados não preenchidos ou sem sentido. 

Pontuação - 1 Resultados inexpressivos. 

Pontuação - 2 Resultados com foco acadêmico ou aplicáveis apenas em nichos. 

Pontuação - 3 
Resultados abrangem apenas uma parte do problema e o projeto depende de outras 
iniciativas para ser efetivo. 

Pontuação - 4 
Resultados esperados são bons, mas a probabilidade real de serem alcançados é 
baixa. 

Pontuação - 5 Resultados bons e probabilidade alta de sucesso. 

Pontuação - 4 
Projeto considerado disruptivo, diferente do que se tem conhecimento no programa 
de P&D regulado no Brasil. 
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CRITÉRIO ORIGINALIDADE* 

Pontuação - 0 Originalidade não preenchida ou sem sentido. 

Pontuação - 1 Sem originalidade. 

Pontuação - 2 
Proposta apresenta aspectos de originalidade, mas tema já foi alvo de outros 
projetos de P&D e/ou solução já existe em outro país, com outra tecnologia ou trata-
se de uma customização. 

Pontuação - 3 
Proposta apresenta um ponto característico de inovação e possui compromisso com 
três critérios ANEEL no âmbito da originalidade segundo PROPeD. 

Pontuação - 4 
Projeto considerado disruptivo, diferente do que se tem conhecimento no programa 
de P&D regulado no Brasil. 

 

CRITÉRIO N/NE/CO 

Pontuação - 0 0% a 10% 

Pontuação - 1 11% a 50% 

Pontuação - 2 51% a 85% 

Pontuação - 3 86% a 100% 
 

CRITÉRIO EQUIPE / TRABALHOS CORRELATOS 

Pontuação - 0 Campo não preenchido ou sem sentido. 

Pontuação - 1 Equipe não demonstra formação ou experiência para realizar o trabalho. 

Pontuação - 2 Equipe capacitada, mas sem experiência em projetos de P&D ANEEL. 

Pontuação - 3 
Equipe com experiência em projetos de P&D ANEEL, mas sem comprovação de 
publicações e trabalhos correlatos. 

Pontuação - 4 
Equipe qualificada e com experiência em projetos de P&D, porém sem demonstrar já 
ter domínio do tema abordado na proposta. 

Pontuação - 5 
Equipe qualificada, com experiência em projetos de P&D e que demonstra domínio 
no tema abordado na proposta. 

 

CRITÉRIO COORDENADOR COM CERTIFICAÇÃO PMP OU EQUIVALENTE 

Pontuação - 0 SEM PMP. 

Pontuação - 1 
COM PMP ou possui título de doutorado e outro membro da equipe possui a 
certificação PMP ou equivalente e será responsável pela gestão do projeto pelo lado 
da(s) executora(s). 

 

CRITÉRIO RAZOABILIDADE DE CUSTOS / VIABILIDADE ECONÔMICA* 

Pontuação - 0 Campo não preenchido ou sem sentido. 

Pontuação - 1 
Proposta não apresenta indicador de viabilidade ou valor total do projeto é 
desproporcional ou incompatível com os benefícios esperados. 

Pontuação - 2 
Indicador de viabilidade apresenta valor desproporcional ou incompatível com os 
resultados esperados ou valor total do projeto está mal dimensionado. 

Pontuação - 3 Apresenta valores típicos no indicador de viabilidade e no valor total do projeto. 

Pontuação - 4 
Proposta corresponde à boa oportunidade em termos de indicador de viabilidade e 
de valor total do projeto. 

Pontuação - 5 
Proposta altamente diferenciada em termos de indicador de viabilidade e do valor 
total do projeto. 

 

CRITÉRIO PRAZO EM MESES 

Pontuação - 0 Prazo inadequado. 

Pontuação - 1 Mais de 24 meses com justificativa inadequada ou ausente. 

Pontuação - 2 Mais de 24 meses com justificativa. 

Pontuação - 3 Até 24 meses. 
 

* - Propostas que receberem pontuação 0 ou 1 nos critérios com marcação (*) serão automaticamente 
desclassificadas. 
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ANEXO III - MANUAL DE ESCRITA DE PROPOSTAS DETALHADAS NO SISTEMA FPD 

 

 

 

GUIA PRÁTICO 
 

Preenchimento de propostas – Projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento utilizando o FPD 
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GUIA PRÁTICO FPD 

 

(Formulário de Projeto de P&D) 

 

Este guia prático tem por objetivo auxiliar no preenchimento do formulário de projeto de P&D 
(FPD) do programa ANEEL conforme metodologia 2016. É aplicado à elaboração de projetos 
de P&D conforme manual 2016. 

 

As orientações para preenchimento dos campos do formulário são fornecidas através de texto 
orientativo, exemplos e perguntas a serem respondidas para cada campo. 

 

1) Descrição: Tem o propósito de servir como uma base para a elaboração do texto 
 

2) Perguntas: Servem como um guia para direcionar o pesquisador na descrição do 
campo em questão. Ao ser finalizada todas as perguntas deverão ser respondidas com o texto 
elaborado. 
 

3) Exemplo: Auxílio ao pesquisador (forma prática) de como o campo deve ser 
preenchido. 
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GUIA PRÁTICO FPD 

 

 

(Formulário de Projeto de P&D) 

 

Dados Gerais 

 

 Analista P&D



- Equipe vinculada à área de P&D responsável (Profissional da Copel 
que acompanha a elaboração do projeto)  

 

 

 Gerente do Projeto



- Colaborador da Copel responsável pelo projeto 

 

 

 Gerente de Programa



- Profissional da Copel designado junto à ANEEL 

 

 Entidades Participantes



- Executoras (Universidades, institutos, empresas etc). 
 

 Equipe do Projeto (equipe de pesquisa que irá executar o projeto)



- Nome – Instituição/Copel – Função – Valor Hora 

 

 Experiência da Equipe no tema do projeto



 Deverá constar na descrição:



- Introdução sobre toda a equipe de uma forma geral (expertise) 
 

- Citar cada integrante da equipe descrevendo: 
 

- Formação 
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- Áreas de experiência 
 

- Atividade a ser executada dentro do projeto 
 

 Após descrição de todos os integrantes da equipe inserir:


- Texto sobre trabalho da entidade em áreas correlatas 
 

- Citar projetos realizados com outras empresas e também no 

Programa de P&D Aneel nas áreas correlatas (preferência com 

outras concessionárias) 
 

- Bibliografia (conforme ABNT) 

 

- Texto sobre trabalho da equipe em áreas correlatas 

 

-  Bibliografia (4 artigos por pesquisador na área do projeto - 

conforme ABNT) 

 

Ex: “A equipe conta com profissionais qualificados e com experiência nas áreas de controle 
e automação, processos de fabricação, computação e sistemas eletrônicos para o 
desenvolvimento mecânico e elétrico do protótipo, bem como software, firmware e hardware 
para compor a parte eletrônica destes... 

 

José da Silva 

 

Possui graduação em engenharia elétrica (1997), mestrado (2000) e doutorado (2008) pela 
Universidade federal do Paraná. Atualmente é pesquisador na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR). Tem experiência na área de eletrônica, telecomunicações, 
sistemas de informação, eletromagnetismo e sistemas de potência. Atuará no 
desenvolvimento do software e estudos de interferência eletromagnética... 

 

Pedro Souza ... 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem participado de projetos na área de medição 
de energia elétrica, como por exemplo, com a Celesc no desenvolvimento de um medidor 
eletrônico com opção de medição em horários distintos[1]... 

 

A equipe do projeto tem experiência na área de medidores tendo desenvolvido medidores 
eletrônicos [2] e também eletromecânicos [3] para medição de energia em indústrias... 

 

[1] Projeto P&D Aneel, ciclo 2005/2006, Light S.A, “Desenvolvimento de protótipo para medição de 
energia em horários distintos”, 2005. 
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[2] Projeto P&D Aneel, ciclo 2007/2008, AES Eletropaulo S.A, “Desenvolvimento de metodologia 
para medição da qualidade de energia”, 2005. 

[3] Silva, João. Implantação de medição de energia em grandes indústrias...” 
 

 

 Coordenador (vinculado à instituição)


- Nome – e-mail – telefone – razão social 
 

 

 Responsáveis pelo preenchimento


- Pessoas que serão responsáveis por editar/alterar informações dentro do FPD. 
 

 

 

Descritivo 

 

Nesta parte deverá ser descrito o que existe na atualidade referente ao projeto 

proposto. 

 

 Descrição e Motivação
 

 

- Qual a importância do projeto para a concessionária? 
 

- Por que a concessionária deve investir nesse projeto? 

 

- Qual o problema da concessionária que será resolvido com a pesquisa? 

 

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

 

 

Ex: “ O desempenho de transporte de energia elétrica de uma linha de transmissão 

depende do fator de potência. Os valores de fator de potência na COPEL estão 

determinados entre 0,95 indutivo e capacitivo... 
 

A correção é realizada através de bancos de capacitores... 
 

Tendo em vista os problemas gerados pela falta de um capacitor ocasionará em ... 
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Este projeto viabiliza o desenvolvimento de...” 

 

 

 Objetivos


- Qual o objetivo geral do projeto? 
 

- Quais os objetivos específicos dentro do projeto para atingir o objetivo geral? 
(preferência máximo 5 objetivos específicos) 

 

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

 

 

Ex: 

 

“Objetivo geral: 

 

Desenvolver um medidor para gerenciamento de energia. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Desenvolver e testar soluções mecânicas e de design do medidor para ambientes 
externos levando em conta aspectos de segurança e anti-vandalismos; 

 

2. Desenvolver e testar sistema de controle eletrônico para gerenciamento do 
medidor...” 

 

 

 Justificativas
 

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

- -Por que o projeto deve ser desenvolvido? 

 

- Caracterizar a pesquisa a ser realizada? (por que foi proposto este caminho 

a ser pesquisado e não outro) 

 

Ex: “ Convencionalmente a leitura de energia é realizada por profissionais que necessitam 
deslocar-se até a unidade consumidora para verificarem a quantidade de energia 
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consumida. Com o desenvolvimento deste projeto a leitura será realizada por rádio 
frequência não necessitando o comparecimento de um profissional até o estabelecimento... 

 

Será realizado estudos para transmissão em rádio frequência por motivos econômicos e ...” 

 

 Benefícios Esperados 
 

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

- Quais são os benefícios quantitativos e qualitativos esperados com a aplicação 

do resultado do projeto na Copel? 

- Como o projeto poderá beneficiar a Copel frente à situação atual? 

 

Ex: “ Como a proposta em questão trata da segurança dos eletricistas e aumento da vida 

útil das ferramentas o maior benefício será a possibilidade de redução de 
 

acidentes por choque elétrico e ...” 

 

Ou 

 

O produto a ser desenvolvido no projeto propõe o aumento da vida útil de um medidor em 

aproximadamente 50% ...” 

 

 

 Metodologia

 

Descrever como o projeto será desenvolvido, contemplando suas etapase, se pertinente e 
adequado, atividades. As etapas devem ser compatíveis com as etapas de planilhas de 
custos. Cada etapa deve ser devidamente listada e deve conter de forma explicita o 
entregável. 

- Fazer uma introdução com descrição da metodologia de um modo geral 

- Após introdução descrever as etapas do projeto explicando cada uma 

- Incluir tempo de duração de cada etapa (citar mês inicial e final da etapa) 

- Citar o empregável de cada etapa 

- Citar os membros da equipe alocados em cada etapa 

 

Ex: “O presente projeto terá duração de dois anos sendo dividido em 2 fases... 

 

O projeto será subdividido em 8 etapas como descrito abaixo: 
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Na primeira etapa intitulada 'Avaliação de proteção térmica de Transformadores' 
 

– 4 meses (1 ao 4 mês) - será realizado um estudo da proteção térmica de 
transformadores de potência com o intuito de estudar os dados do monitoramento 
térmico do equipamento monitorado. 

Na segunda etapa...” 

 

 

 Estado da Arte, trabalhos correlatos e bibliografia

 

Explicitar o estado da arte, incluindo os trabalhos da equipe já realizados no tema ou em 

temas correlacionados (desde que estejam vinculados ao estado da arte atual), além da 

bibliografia (preferência últimos 5 anos). Deve-se constituir a base científica do projeto. 

Devem ser listados, obrigatoriamente, os projetos de P&D da base de dados da ANEEL 

relacionados ao tema (utilizar no mínimo três palavras-chave). Trabalhos que não tem 

necessariamente relacionamento com a proposta devem ser suprimidos. 

 

- Quais os projetos/trabalhos atuais que são relevantes à pesquisa a ser 

desenvolvida? 

 

- Discutir as últimas pesquisas realizadas (últimos 5 anos) na área do projeto 

mostrando qual a essência de cada; 

 

- Quais os projetos similares ou na mesma linha de investigação da pesquisa 

a ser desenvolvida? Citá-los. 

 

- Citar projetos da base de dados Aneel e também patentes INPI; 
 

Ex: “Muitos trabalhos já foram publicados referentes a monitoração e gerenciamento da 

energia elétrica. Em busca de elevar a qualidade e a confiabilidade dos serviços de energia 

elétrica foram desenvolvidos sensores por fibra ótica [1]... 

 

Em (Frank,2011) foi pesquisado sensores de alta precisão para o controle do 
 
 

gerenciamento de energia.... 

 

[1] Silva, João. Sensores de fibra ótica para monitoração...” 
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Analítico 

 

Nesta parte deverá ser descrito o que o projeto propõe 

 

 Originalidade da Proposta



 Originalidade
 

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

 

- Aconselha-se elaborar este item após descrever os 4 critérios abaixo 

(estado da arte, desafio, avanço e produto) e resumi-los de forma 

concisa. 

 

 Estado da Arte
 

Demonstrar que, de acordo com o estado da arte da literatura científica, conforme 
publicações elencadas na descrição da proposta (estado da arte descritivo), o projeto 
apresenta originalidade. Procurar responder à pergunta: “Por que este projeto é 
original considerando o estado da arte da literatura científica?”. 

- O que o projeto proposto apresenta de inovador frente aos já realizados? 

(estado da arte – descritivo) 
 

 

 Desafio

 

Explicitar o desafio do trabalho, em termos de complexidade. Deve ser apresentado 
o aspecto científico do projeto. 

 

- Quais os desafios que serão enfrentados no projeto? 

Ex: “ A principal dificuldade da presente proposta é a realização do estudo físico-
químico de forma a garantir a integridade do isolamento elétrico, propriedades 
mecânicas, durabilidade do protótipo projetado mantendo o preço acessível com os 
praticados no mercado...” 
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 Avanço

 

Explicitar o avanço tecnológico (e também sob outros aspectos relevantes) 

proporcionado pelo projeto. 

- Quais os avanços tecnológicos propostos pelo projeto? 

 

- Quais avanços serão propiciados durante o projeto (novo material, novo sensor, 

metodologia, etc)? 
 

 

Ex: “Durante o projeto poderá ser desenvolvido um novo material resistente a 
imersão no óleo para servir de proteção para o sensor a ser desenvolvido ...” 

 

 Produto

 

Explicitar os produtos que serão desenvolvidos no projeto. 

 

- Descrever o produto principal do projeto. O mesmo se aplica para 

métodos e softwares. 

 

- Quais as funcionalidades? 

 

- Quais serão as características? 
 

 

Ex: “O produto final será constituído por um sistema para medição de capacitância 

sem a necessidade de desmontá-lo. A parte de hardware será composta de circuito 

eletrônico capaz de gerar e controlar os sinais elétricos...” 

 

 Aplicabilidade dos resultados

 

 Contexto

 

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

etc. 

 

- Como os resultados serão aplicados na empresa? 
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 Abrangência
 

Informações relacionadas à abrangência da aplicação dos resultados, podendo 

estar ligada a uma área específica da empresa, à empresa como um todo, ao setor 

elétrico etc. 

- Onde o resultado do projeto poderá ter aplicação (Paraná, 

Brasil, Mundo) ? 

 

- Qual a abrangência de sua aplicação? 

 

- Poderá influenciar na elaboração/revisão de novas normas (ABNT), 

MIT (Manual interno trabalho), NTC (Norma Técnica Copel) e etc. 
 

Ex: “O sistema de medição desenvolvido será capaz de ser aplicado a todo sistema 
elétrico brasileiro, visto que os capacitores de alta tensão são utilizados por 
diversas empresas do país....” 

 

 Resultados e Comprovação da funcionalidade
 

Deve ser identificado no projeto pelo menos um indicador de acompanhamento de 

performance que possa ser medido com dados da própria Copel. Adicionalmente 

podem ser inseridos indicadores, resultados de ensaios e testes extraídos na 

executora.  

 

-Quais os testes/métodos utilizados para garantir a funcionalidade dos 

produtos do projeto? 

 

- Citar normas e equipamentos necessários para validação do projeto? 

(caso haja) 

 

- O que garantirá que o projeto realmente funciona e atende às 
necessidades da Copel? 

 

Ex: “ A comprovação destes resultados será realizada por meio do indicador de 
quantidade de erros em leituras nas unidades consumidoras atendidas ...” 

 

 Relevância



 Capacitação Profissional


- Haverá formação de especialista, mestres ou doutores no projeto?  
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- Indicar o(s) profissional(is) que irá (ão) realizá-la(s) 
- Qual o tema da dissertação/tese (tem que estar vinculado ao escopo 

do projeto)? 
 

Ex: “ Pretende-se promover a capacitação do pesquisador, João da Silva, em nível 
de mestrado na área de engenharia elétrica, focando nos temas: manutenção 
preventiva e preditiva para banco de capacitores....” 

 

Obs.: O profissional deve obrigatoriamente fazer parte da equipe do projeto (Copel ou executora) e o 
tema do trabalho de conclusão, dissertação ou tese deve ter relação direta com o projeto. 

 

 Capacitação Tecnológica


 Produção técnico científica
 

- Quais os congressos e seminários relevantes para o tema da 

pesquisa? 

 

Ex: “Participação em conferências, seminários e congressos relacionados 
aos temas propostos no CBPol (2011), CBCimat (2012), SENDI (2012), 
Citenel (2011), CBM (anual) entre outros. Publicação de artigos técnicos e 
científicos em revistas especializadas como a Polímeros, Química nova, 
IEEE Dielectrics ans Dielectrics Insulation...” 

 

 Apoio a infraestrutura


- Quais equipamentos adquiridos no projeto poderão 

beneficiar a infraestrutura da entidade/concessionária? 

 

- Cada equipamento descrito deverá ter: 
 

- Entidade/concessionária que será destinado. 

 

- Qual benefício deste equipamento ao término do 
projeto para a concessionária/entidade. 

 

Ex: “Como apoio a infraestrutura da entidade executora e concessionária de 
energia serão adquiridos os seguintes equipamentos para execução do 
projeto: 

 

Instrumento para medição de condutividade – Equipamento será 
disponibilizado a entidade executora (UTFPR, LACTEC, UFPR...) para 
modernização do laboratório permitindo pesquisas futuras nas áreas de ....” 
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 Propriedade Intelectual (quando aplicável)

 

- Citar possíveis produtos passíveis de patente e seus 

benefícios? 

 

Ex: “O projeto deverá apresentar depósito de patente para protótipo, outra 
sobre o mecanismo de operação e circuitos eletrônicos e por fim um 
registro de software...” 

 

 Impactos Socioambientais


- ISA 1 – Possibilidade de impactos ambientais (solo, água ou ar) 

 

- ISA 2  - Possibilidade de diversificação da matriz energética 

 

- ISA 3 – Possibilidade de desenvolvimento de nova atividade 

socioeconômica (lazer, turismo, pesca, agricultura, etc) 

 

- ISA 4 – Possibilidade de impactos na segurança ou na qualidade de 

vida da comunidade. 

 

Ex: 
 

“ISA1 – Sim, pois com o aumento da vida útil dos equipamentos será reduzida a 
emissão de resíduos sólidos. 

 

ISA2 – Não se prevê a diversificação da matriz energética. 
 

ISA3 – Sim ... 
 

ISA4 – Não ...” 

 

 Impactos econômicos


 Quais serão os ganhos de produtividade, otimização de processos 

decorrentes da aplicação do projeto? (redução de gasto de homem-

hora, aumento da segurança, confiabilidade, aumento de vida útil, 

etc...).

 

Ex: “O desenvolvimento deste novo protótipo permitirá um aumento da vida útil de 2 
anos em relação aos produtos existentes... 
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O material que compõe o produto torna o processo de produção simples diminuindo 
o valor do protótipo em relação aos produtos convencionais...” 

 

 Razoabilidade dos Custos



 Razoabilidade/Justificativa dos Custos


 Custo total do projeto;


 Deverá ser descrito os gastos referentes a cada rubrica abaixo:



- Recursos Humanos (RH) 

 

- Materiais Permanentes e Equipamentos (ME) 

 

- Serviços de Terceiros (ST) 
- Materiais de Consumo (MC) 

 

- Viagens e Diárias (VD) 

 

- Outros (OU) 

 

 Dentro de cada rubrica deverá ser descrito:



- Breve introdução de forma geral sobre os gastos referentes à 
rubrica; 

 

- Valor total referente à rubrica; 

 

- Especificar e justificar a quantidade, a necessidade e o valor 
gasto em cada recurso utilizado na rubrica. 

 

Ex: 

 

“ O custo total do projeto é de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais). Deste total 
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) esta destinado para gastos das rubricas 
abaixo para Copel e R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões) para a entidade ( LACTEC, 
UFPR, UTFPR, USP e etc). 

 

Para a rubrica de recursos humanos (RH) esta previsto o valor de R$ 1.500.000,00 
(Um milhão e quinhentos mil reais), sendo R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 
previsto para o RH da Copel e R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para a 
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entidade ( LACTEC, UFPR, UTFPR, USP e etc), referente a contratação da equipe 
de pesquisa e desenvolvimento composta por especialistas na área de medição, 
eletrônica, desenvolvimento de softwares. 

 

Para a rubrica materiais e equipamentos (ME) está previsto o valor de 
R$ 1.500.000,00 referente à aquisição de veículo (protótipo), computadores e 
notebooks com seus respectivos softwares.... 

 

Notebooks: Serão necessários 3 notebooks no valor total de R$ 15.000,00 sendo 
um para teste de campo e dois para uso interno no projeto do protótipo e 
simulação. 

 

Veículo: Será necessário adquirir ....” 

 

Para a rubrica serviços de terceiros (ST) está previsto o montante de 
R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) referente a serviços de design, montagem, 
instalação do protótipo e também fabricação e montagem de placas de circuito para 
o uso deste... 

 

Contratação de mão de obra para realização do design do protótipo no valor de 
R$ 5.000,00... 

 

 Viabilidade Econômica


- Fazer um estudo de viabilidade econômica a longo e médio 

prazo. 

 

- Qual será a economia realizada com a pesquisa a ser 

desenvolvida? 

 

- Qual o tempo de retorno do valor investido no projeto? 

 

Ex: “ No ano de 2011 foram adquiridos pela Copel 1.000.000 isoladores com taxa 
de falha média de 10% ao ano. Considerando que o isolador desenvolvido no 
projeto reduza essa taxa de falha para 2,5% ao ano e possua o mesmo preço de 
produção (R$ 20,00) a concessionária economizará em torno de 
R$ 1.500.000,00/ao ano. Sendo custo total do projeto de R$ 4.500.000,00 pode-se 
dizer que o tempo de retorno do projeto será de 3 anos...” 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE ENVIAR O PROJETO 

 

1) Item 1.2.2 (Equipe) - Verificar se todos os integrantes da equipe possuem 

currículo cadastrado na plataforma Lattes; 
 

2) Item 1.2.2.1 (Experiência da Equipe no tema do projeto) – Verificar se está 

descrita a atividade do pesquisador no projeto; 
 

3) Verificar as diferenças entre estado da arte (descritivo) e estado da arte (analítico) 
 

a) Estado da arte (descritivo): Indicar o que há de mais moderno 

(pesquisas) vinculado ao projeto 
 

b) Estado da arte (analítico): Descrever o que o projeto tem de inovador 

frente ao que há atualmente (estado da arte - descritivo) 
 

4) Na distribuição de horas de cada integrante da equipe a ANEEL reconhece 

como valor máximo um total de 176 horas/mês 
 

5) A diferença entre os itens 2.3.2.2 – Apoio infraestrutura e item 2.4.1 – 

Razoabilidade / justificativa dos custos 
 

a) Item 2.3.2.2: Indicar quais os equipamentos adquiridos e justificar qual 

será a utilidade deles junto à entidade após a finalização do projeto 
 

b) Item 2.4.1: Indicar quais os equipamentos adquiridos e justificar a 

utilidade e a quantidade de cada dentro do projeto e o valor. 
 

6) Item 1.7 (Metodologia): Aconselha-se incluir: 
 

a) Primeira etapa: o levantamento de dados referente à viabilidade econômica; 
 

b) Última etapa: Workshop, treinamentos, comparação de dados e etc. 
 

c) Verificar se os nomes das etapas descritas neste item são as mesmas da 

planilha 

“etapas por ano” 
 

7) Planilha “Etapas” 
 

a) Prever Taxa de mobilização de infraestrutura (até 5% do valor contratado) 
 

b) Prever Taxa administrativa (até 5% do valor contratado – para centros de 

pesquisa e instituições de ensino superior ligada a fundações) 
 

c) Caso haja capacitação profissional em alguma instituição particular prever 

o valor da mensalidade 
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ANEXO IV - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DETALHADOS 

As propostas serão avaliadas de acordo com a aplicação dos critérios listados a seguir. Em todos os 
critérios avaliados serão atribuídas notas e cada um possui um determinado peso. Para este edital, os 
critérios “originalidade” e “aplicabilidade”, possuem caráter eliminatório, ou seja, sendo pontuado como 
“0” ou “1” em um destes quesitos a proposta será automaticamente desclassificada. 

A pontuação final de cada proposta de projeto será obtida através da média aritmética ponderada das 
notas recebidas em cada um dos critérios considerando os respectivos pesos. 

As propostas que obtiverem nota inferior a 3 (três) na média aritmética das pontuações atribuídas aos 
critérios de avaliação serão desclassificadas. 

CRITÉRIO 1 - ORIGINALIDADE 
PESO: 5 

Para análise do critério originalidade será identificado, inicialmente, a fase da cadeia da inovação e o 
foco da originalidade da proposta de projeto de P&D (produto e/ou técnica). É de suma importância 
que seja evidenciado no preenchimento da proposta do projeto o grau de originalidade, pode-se 
inclusive, no teor da descrição apresentar o resultado da busca de anterioridade sobre o produto 
proposto. 

Serão analisados o estado-da-arte, os desafios e os avanços propostos, em termos científicos e/ou 
tecnológicos, considerando-se o produto principal do projeto. Será considerado o problema a ser 
solucionado e a ausência ou o custo elevado de solução disponível no mercado, quando pertinente. 
Como apoio ao processo de análise, será consultado a base de dados da ANEEL e outras fontes 
pertinentes, para certificar-se da originalidade do projeto em análise. 

O critério de originalidade é eliminatório e tem por objetivo avaliar o enquadramento da proposta do 
projeto como atividade de P&D+I. Este critério não será considerado na avaliação de propostas de 
projetos caracterizados como nacionalização de produto ou enquadrados na fase de cabeça de série, 
lote pioneiro e inserção no mercado. 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

0 
Inadequado 
(eliminatório) 

Não possui caráter inovador 

1 
Insuficiente 

(eliminatório) 

Grau de inovação baixo ou não apresentou fatos e dados que 
comprovasse a originalidade do resultado proposto. Não há evidências ou 
não ficou caracterizado aperfeiçoamento de produto, processo ou 
metodologia existente 

2 Regular 
Grau de inovação regular e contempla algum aperfeiçoamento de produto, 
processo ou metodologia existente 

3 Bom 
Grau de inovação média e contempla melhorias relevantes em produtos, 
processos ou metodologias existentes 

4 Ótimo 
Grau de inovação ótima com geração de novo produto, processo ou 
metodologia 

5 Excelente 
Grau de inovação excelente com a implementação de uma ruptura 
tecnológica: produto, processo ou metodologia 
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CRITÉRIO 2 - APLICABILIDADE 
PESO: 5 

Neste critério será avaliado o âmbito, a abrangência e a funcionalidade do produto principal, em função 
da fase da cadeia da inovação da proposta de projeto de P&D. 

Será analisada a pertinência e a razoabilidade do âmbito de aplicação do produto principal (entidade 
executora do projeto, empresa de energia elétrica envolvida no projeto ou setor elétrico), de sua 
abrangência (área, segmento, classe e número de consumidores, etc.), e de sua funcionalidade (testes 
em laboratório, testes de campo, de tipo ou de rotina, etc.). 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

0 
Inadequado 
(eliminatório) 

Sem aplicação na COPEL DIS 

1 
Insuficiente 

(eliminatório) 
O(s) resultado(s) tem aplicação direta acadêmica, com pouca ou nenhuma 
aplicação na COPEL DIS 

2 Regular 
O(s) resultado(s) são aplicáveis apenas em área/instalação específica da 
COPEL DIS 

3 Bom O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS 

4 Ótimo 
O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS 
e em outras empresas do setor elétrico 

5 Excelente 
O(s) resultado(s) são aplicáveis em várias áreas/instalações da COPEL DIS, 
em outras empresas do setor elétrico e em outros setores sociais 

 

CRITÉRIO 3 - RELEVÂNCIA: CAPACITAÇÃO EQUIPE COPEL DIS 
PESO: 1 

É importante que se vislumbre a possibilidade de capacitação de profissionais da COPEL DIS durante 
o projeto, ou seja, possibilite a conclusão de curso de pós-graduação stricto ou lato sensu durante o 
desenvolvimento do projeto. Ressalta-se que capacitação profissional não inclui as atividades de 
treinamento interno oriundo da necessidade de disseminar e aplicar resultados alcançados. 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto não prevê capacitação de funcionários da 
COPEL DIS 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma monografia de especialização 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma dissertação de mestrado e em mais de uma 
monografia de especialização 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê capacitação de funcionários da COPEL DIS 
resultando em mais de uma tese de doutorado e mais de uma dissertação 
de mestrado 
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CRITÉRIO 4 - RELEVÂNCIA: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
PESO: 1 

É primordial que se vislumbre na proposta de projeto a disseminação do conhecimento. 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto não prevê qualquer tipo de produção técnico-
científica 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê a publicação de pelo menos um artigo em 
revista especializada nacional ou nos anais de congresso no país 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê a publicação de dois ou mais artigos em 
revistas especializadas a nível nacional ou nos anais de congressos no 
país 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê a publicação de um artigo em revistas 
especializadas a nível nacional e um artigo a nível internacional ou uma 
publicação nos anais de congressos no Brasil e no exterior 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê a publicação de dois ou mais artigos em 
revistas especializadas a nível nacional e internacional ou em anais de 
congressos no Brasil e no exterior 

 

CRITÉRIO 5 - RELEVÂNCIA: PROPRIEDADE INTELECTUAL 
PESO: 1 

Fruto do amadurecimento do ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor elétrico, 
hoje atribuímos um elevado grau de importância a projetos que naveguem em toda a cadeia de 
inovação, ou seja, projetos que tenham como objetivo final obter resultados significativos com alta 
aderência e aplicabilidade no setor elétrico, que fomente melhorias significativas e/ou mudanças nos 
processos, que aprimore ou crie novos produtos ou que desenvolva uma inovação radical seja em 
processo, produto ou serviço. Nesse enfoque, temos a elevada possibilidade desta inovação se tornar 
um possível pedido de patente perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e também 
nas organizações internacionais de patentes. 

A propriedade industrial engloba: patente de invenção, modelo de utilidade, registro de software, 
desenho industrial ou marca, conforme: 

 

a. Patente de invenção: Avanços do conhecimento técnico que combinem novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial. 

b. Patente de modelo de utilidade: Objeto de uso prático, susceptível de aplicação industrial, que 

apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional 

no seu uso ou em sua fabricação. 

c. Registro de software: direito de propriedade sobre software. 

d. Registro de desenho industrial: direito de propriedade sobre desenho industrial. 

e. Registro de marca: direito de propriedade sobre uma marca. 
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NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente A proposta de projeto não prevê resultado passível de proteção industrial 

2 Regular 

A proposta de projeto prevê em nível nacional um pedido de proteção 
industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente de modelo de 
utilidade ou um registro de desenho industrial, um registro de software ou 
de uma marca 

3 Bom 

A proposta de projeto prevê em nível nacional mais de um pedido de 
proteção industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente de 
modelo de utilidade ou de registro de desenho industrial, ou de registro de 
software ou de marca 

4 Ótimo 

A proposta de projeto prevê em nível nacional e internacional um pedido 
de proteção industrial, podendo ser de patente de invenção ou patente de 
modelo de utilidade ou um registro de desenho industrial, registro de 
software ou de uma marca 

5 Excelente 

A proposta de projeto prevê em nível nacional e internacional mais de um 
pedido de proteção industrial, podendo ser de patente de invenção ou 
patente de modelo de utilidade ou de registro de desenho industrial, ou de 
registro de software ou de marca 

 

CRITÉRIO 6 - RELEVÂNCIA: IMPACTOS AMBIENTAIS 
PESO: 1 

Na proposta do projeto deverá ser descrito os possíveis impactos socioambientais em termos de 
benefícios e/ou prejuízos ao meio ambiente e à sociedade, por meio do controle dos impactos 
negativos e aumento dos impactos positivos. Deve-se sempre buscar tangibilizar na proposta as 
possíveis contribuições positivas ou negativas em termos de impactos ambientais. 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 

A proposta de projeto não prevê nenhuma contribuição positiva na 
mitigação ou melhoria de possíveis impactos ambientais e prevê pequeno 
aumento ou surgimento de impactos ambientais negativos no(s) 
processo(s) a ela associado(s) 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê surgimento de impacto ambiental negativo 
no(s) processo(s) a ela associado(s), mas informa os meios que ele será 
controlado conforme exigências legais 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê alguma contribuição positiva na mitigação de 
possíveis impactos ambientais existentes no(s) processo(s) a ela 
associado(s) 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê ótima contribuição positiva na mitigação ou 
melhoria de possíveis impactos ambientais existentes no(s) processo(s) a 
ela associado(s) 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê elevada contribuição positiva na mitigação ou 
melhoria de possíveis impactos ambientais existentes e ainda prevê a 
adição de impacto ambiental positivo no(s) processo(s) a ela associado(s) 
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CRITÉRIO 7 - RELEVÂNCIA: PRODUTIVIDADE 
PESO: 1 

Na proposta do projeto deverá ser descrito as possíveis contribuições para melhoria da produtividade 
da COPEL DIS. 

A melhoria de produtividade pode ser decorrência de mudanças nos processos operacionais ou 
administrativos da empresa, reduzindo homem-hora, materiais, insumos e/ou tempo de execução da(s) 
atividade(s). 

 

NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto não prevê contribuição para o aumento da 
produtividade da COPEL DIS 

2 Regular 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora, ou 
de tempo de execução, ou na utilização de materiais/insumos em 
determinado processo da COPEL DIS 

3 Bom 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora e 
tempo de execução em determinado processo da COPEL DIS 

4 Ótimo 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora e 
tempo de execução em mais de um processo da COPEL DIS 

5 Excelente 
A proposta de projeto prevê contribuição para redução de homem-hora, 
tempo de execução e de materiais/insumos em mais de um processo da 
COPEL DIS 

 

CRITÉRIO 8 - RAZOABILIDADE DE CUSTOS 
PESO: 5 

A razoabilidade dos custos será avaliada por meio do confronto entre os investimentos previstos e os 
benefícios esperados ou proporcionados. Os benefícios econômicos devem ser demonstrados por 
meio de um estudo de viabilidade econômica ou de uma avaliação da expectativa de retorno do 
investimento a ser realizado, com horizonte de tempo definido, tomando-se como referência: (i) os 
custos para execução do projeto; (ii) a aplicação de seus resultados; (iii) os benefícios decorrentes de 
sua implantação. 

Complementarmente, os custos do projeto poderão ser analisados por categoria contábil (recursos 
humanos, serviços de terceiros, materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos, 
viagens e diárias e outros). A proponente poderá usar outros parâmetros que julgar convenientes, 
desde que apresentado o respectivo benefício econômico. A razoabilidade dos custos poderá também 
ser avaliada pelos resultados do projeto, em termos de capacitação profissional e tecnológica, com 
base nos benefícios científicos, tecnológicos e/ou socioambientais. 
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NOTA CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Insuficiente 
A proposta de projeto tem elevado custo frente aos benefícios esperados 
ou proporcionados 

2 Regular 

A proposta de projeto tem baixo custo, apresenta certo grau de 
originalidade, tem alguma aplicabilidade na COPEL DIS, pequena 
contribuição na relevância científica ou na relevância socioambiental e com 
pequeno impacto positivo em um dos critérios de relevância econômica 

3 Bom 

A proposta de projeto tem custo mediano ou elevado, mas é balanceada 
pela originalidade do resultado proposto, boa aplicabilidade na 
COPEL DIS, contribuição na relevância científica ou na relevância 
socioambiental e com impacto positivo em um dos critérios de relevância 
econômica 

4 Ótimo 

A proposta de projeto tem custo mediano, com alto grau de originalidade 
do resultado proposto, ótima aplicabilidade na COPEL DIS, importante 
relevância científica ou relevância socioambiental e com impacto positivo 
em mais de um dos critérios de relevância econômica 

5 Excelente 

A proposta de projeto tem custo mediano, com alto grau de originalidade 
do resultado proposto (podendo ser patenteável), com excelente 
aplicabilidade na COPEL DIS, importante relevância científica ou 
relevância socioambiental e com impacto positivo em mais de um dos 
critérios de relevância econômica, vislumbrando ainda geração de novos 
negócios para a empresa 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
COPDISTRIBUIÇÃO S.A. E 
O(A) .................................., PARA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 

Nº ___________________________ 

 

 

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - COPEL DIS, sociedade por ações, subsidiária integral da 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazetto nº 

158, Mossunguê, CEP 81200-240, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 04.368.898/0001-06 e 

Inscrição Estadual nº 90.233.073-99 neste ato representada, por seu Diretor Presidente, 

MAXIMILIANO ANDRES ORFALI, portador do RG nº 157.345-9 SSP/SC e inscrito no CPF nº 

851.780.989-00 e por seu Diretor de Finanças, ADRIANO RUDEK DE MOURA, portador do RG nº 

9.279.935 SSP/SP e inscrito no CPF nº 005.041.568-96, doravante denominada CONTRATANTE e, 

de outro lado, o(a) ............................, pessoa jurídica de direito ......................., inscrito no CNPJ sob 

nº ..............................., com sede na ........................,  nº.........., Bairro ...................., na Cidade de 

......................., Estado do(e) ..............., CEP ............, neste ato representado(a) por seu(sua) 

............................., ...................................., portador(a) do RG nº ......................., SSP/....... e 

inscrito(a) no CPF nº ....................... e por seu(sua) ............................., ...................................., 

portador(a) do RG nº ......................., SSP/....... e inscrito(a) no CPF nº ......................., doravante 

denominadas CONTRATADAS, compreendidos para todos os efeitos como PARTES, resolvem 

celebrar o presente contrato mediante a CHAMADA PÚBLICA P&D COPEL DIS 

.................................., com base e fundamento na Lei nº 13.303/2016 e legislações pertinentes e 

pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA I - OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto desse CONTRATO a execução de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento - 

P&D pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a seguir relacionadas, sob o regime de 

empreitada por preço global, do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, 

que tem como objetivo submeter-se aos dispostos nas Leis nº 9.991 de 24/07/2000 e nº 10.848 

de 15/03/2004, aos termos do CONTRATO de concessão dos serviços de DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA de acordo com os Procedimentos do Programa de Pesquisa e 

CÓDIGO DA ANEEL T Í T U L O 

PD-2866-0......../20...... 

 

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

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

.......................................................................................................... 
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Desenvolvimento - PROP&D, editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

versão 2016 em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017: 

CLÁUSULA II - DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 Fazem parte do presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritos: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos integrantes deste 

CONTRATO, prevalecerá este último. 

CLÁUSULA III - ORIGEM DOS RECURSOS E GESTÃO CONTRATUAL 

3.1 Os recursos destinados ao presente CONTRATO referem-se ao cumprimento pela COPEL DIS 

das obrigações estabelecidas pelas Leis n° 9.991 de 24/07/2000 e n° 10.848 de 15/03/2004 e 

estão previstos no Programa de Orçamento de Custeio Z3073. 

3.2 A fiscalização e gestão do presente CONTRATO serão de responsabilidade dos empregados 

indicados para tais finalidades, de acordo com o ANEXO VII - TERMO DE DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO, FISCAIS E SUPLENTES, ANEXO I à Norma Administrativa da 

Copel - NAC 030904 de 17/09/2012. 

CLÁUSULA IV - PREÇOS 

4.1 Para fins contábeis dá-se a este CONTRATO pela execução do Projeto de P&D, o valor global 

estimado de R$ ......................., compreendendo o objeto listado na CLÁUSULA I do ANEXO I - 

FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, de forma que somente 

serão pagos à CONTRATADA, os valores relativos às horas e etapas efetivamente executadas 

na forma desse CONTRATO e especificadas nos seus anexos. 

ANEXO I  FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  

ANEXO II 
PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

PROP&D (ANEEL JANEIRO/2017) 

ANEXO III REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

ANEXO IV 
GUIA DE ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

PARA EMPRESAS CONTRATADA  

ANEXO V QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

ANEXO VI RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS 

ANEXO VII TERMO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, FISCAIS E SUPLENTES 

ANEXO VIII MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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4.2 A prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO, a prorrogação na execução do PROJETO 

e no aumento do valor global estimado do CONTRATO, somente poderão ser realizados 

através de Termo Aditivo ao Contrato, mediante assinatura dos representantes legais das 

PARTES e nos limites permitidos em Lei.  

4.3 As parcelas do valor global estimado serão rateadas conforme descrito no ANEXO V - 

QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO. 

CLÁUSULA V - TRIBUTOS E ENCARGOS 

5.1 Nos preços estão inclusos mão-de-obra direta e indireta acrescida de todos os encargos sociais 

e despesas com seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, 

tributos, despesas com aluguel, aquisição e eventuais manutenções de equipamentos, 

materiais, programas computacionais, despesas de viagens e demais encargos necessários 

para a perfeita execução do objeto contratado. 

5.2 Quaisquer tributos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste instrumento, cuja 

base de cálculo seja o preço contratado, implicarão a revisão dos preços, em igual medida, para 

mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VI - RELATÓRIOS DE PROGRESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

6.1 Durante o transcurso da execução do Projeto de P&D, todos os e-mails terão que ser enviados 

para o ped.dis@copel.com. Segue os procedimentos: 

6.1.2 Os relatórios relacionados no ANEXO VI - RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS 

terão seus modelos fornecidos por meio de arquivo eletrônico encaminhado à 

CONTRATADA, no início do Projeto de P&D e estarão sujeitos às atualizações da 

CONTRATANTE, que se responsabiliza pelos envios à CONTRATADA. 

6.1.3 O Relatório Mensal (RM) do Projeto de P&D, conforme item 1. Modelo de Relatório 

Mensal - RM do ANEXO VI - RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS, deverá ser 

encaminhado por meio eletrônico pelo Coordenador ou CONTRATADA, ao Gerente do 

Projeto da CONTRATANTE, até o sétimo dia corrido do mês subsequente ao referido no 

RM, no formato ‘.docx’. O Gerente do Projeto terá o prazo máximo de cinco dias úteis 

após o recebimento, para analisar seu conteúdo técnico, científico, certificar as despesas 

e formalizar sua aceitação ou recusa. No caso de necessidade de algumas alterações, 

terá novo prazo de cinco dias úteis do seu novo recebimento. 

6.1.4 O Relatório Mensal (RM), deverá ser preenchido pela CONTRATADA, com todo o relato 

do andamento técnico, científico e financeiro: prestação de contas, anexação de 

documentos e comprovantes de despesas de compras, serviços, viagens etc.  

6.1.4.1 Na eventualidade do Gerente de Projeto não poder aprovar o relatório de sua 

responsabilidade, deverá ser substituído pelo seu suplente (Suplente Fiscal 

Operacional do Contrato), que fará a análise do relatório e certificação de 
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despesas. Na falta do Suplente, o Gerente de Projeto será representado pelo seu 

Gerente imediato ou superior, observados os Níveis de Competências da 

CONTRATANTE. 

6.1.4.2 Despesas com viagens devem ser anexadas no Relatório Mensal (RM) de uma só 

vez, não fracionando a prestação de contas em vários meses. Se vier uma 

despesa em meses subsequentes, estas serão desconsideradas. 

6.1.4.3 As notas fiscais apresentadas nos Relatórios Mensais com objetivo de comprovar 

despesas e pagamentos devem obrigatoriamente possuir identificação do projeto 

e do contrato nas descrições das próprias notas. Quando isto não for possível 

deverá ser incluída justificativa.  

6.1.5 O Relatório Mensal (RM), deverá conter somente a indicação da apropriação da mão de 

obra dos membros da Equipe do Projeto, realizado no período: horas efetivamente 

trabalhadas, descrições detalhadas das atividades, descrição de todas as despesas e 

comprovadas mediante notas fiscais, recibos ou documentações correspondentes, em 

conformidade com a CLÁUSULA XIV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS 

NECESSÁRIOS À EXECUÇAO DO PROJETO, deste CONTRATO, no que couber desde 

que previstas no quadro de desembolso do Projeto apresentado, conforme estabelecido 

no ANEXO V - QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO.  

6.1.6 Enviar juntamente com a publicação do Relatório Mensal (RM), o Relatório de Execução 

Financeira do Projeto (REFP), atualizado mensalmente pela CONTRATADA e 

encaminhado, conforme modelo no item 2. Modelo de Relatório de Execução Financeira 

do Projeto - REFP do ANEXO VI - RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS, 

atendendo ao formato e aos requisitos existentes nos PROP&D e no Manual de 

Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria Contábil e Financeira dos Projetos, 

Planos e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética - EE e 

atualizações. Ao final do Projeto necessário enviar à CONTRATANTE, o Relatório de 

Execução Financeira do Projeto (REFP). O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao 

envio do Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP), juntamente com o 

Relatório Mensal (RM). 

6.1.7 Após o parecer positivo ao Relatório Mensal (RM) pelo Gerente de Projeto da 

CONTRATANTE ou pelo seu suplente, fica a CONTRATADA autorizada a emitir a nota 

fiscal, referente ao valor descrito no Relatório do mês correspondente. 

6.1.8 O Relatório Final (RF) do Projeto de P&D, conforme item 4. Modelo de Relatório Final - 

RF do ANEXO VI - RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS, deve ser apresentado à 

CONTRATANTE pela CONTRATADA, até o prazo máximo de 20 dias corridos após a 

conclusão do Projeto. Para avaliação do Relatório Final (RF) a CONTRATANTE terá 10 

dias corridos, caso haja necessidade de alterações por parte da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE terá novo prazo de 10 dias corridos para correção. 
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6.1.9 No encerramento do Projeto de P&D, enviar em até 30 dias corridos, com informações da 

Executora e Copel, o arquivo ‘.xml’ Final do Projeto e o Termo de Encerramento de 

Contrato e Projeto, preenchido e assinado, conforme modelo item 7. Modelo Termo 

Encerramento de Contrato e Projeto do ANEXO VI - RELAÇÃO DE MODELOS DE 

RELATÓRIOS. 

6.1.10  Se necessário e/ou solicitado pela auditoria externa, devem ser enviados todos os 

comprovantes fiscais originais ou providenciar cópias autenticadas destes documentos, já 

utilizados nos Relatórios Mensais (RM’s), para a comprovação das despesas. 

6.1.11  Todos os materiais de divulgações para fins de apresentações em seminários, em 

workshop, confecção de pôsteres, resumos informativos e artigos deverão ser entregues 

previamente à CONTRATANTE, conforme modelo definido pela CONTRATANTE a 

serem verificados no item 5. Modelo de Apresentação do Projeto e item 6. Modelo de 

Pôster, do ANEXO VI – RELAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS. 

CLÁUSULA VII - FATURAMENTO 

7.1 A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, as notas fiscais correspondentes, adequadas 

e corretamente emitidas, a partir da aprovação do Relatório Mensal (RM) e do Relatório de 

Execução Financeira do Projeto (REFP) mensal, correspondente às etapas efetivamente 

realizadas, conforme previsto no ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO e retratadas no ANEXO V - QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA 

FINANCEIRO, com valores das parcelas mensais em reais, juntamente com o comprovante de 

recolhimento conforme CLÁUSULA 8.1.3 e demais encargos que porventura incidam sobre a 

execução destas etapas, observando e cumprindo fielmente o ordenamento legal existente 

sobre as questões. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao envio e aprovação do 

Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP), juntamente com o Relatório Mensal (RM). 

7.2 A CONTRATADA deverá detalhar o(s) tributo(s) incidente(s) e respectiva(s) alíquota(s) sobre o 

Projeto de P&D a ser executado. 

7.3 Os custos relativos às taxas de administração e as taxas de mobilização de infraestrutura estão 

limitados, para cada uma delas, a 5% dos valores mensalmente executados, calculados apenas 

das despesas mensais, desconsiderando as somas das próprias taxas de administração e 

mobilização. 

7.4 As notas fiscais deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ e endereço da CONTRATADA, 

constantes no preâmbulo deste CONTRATO.  

CLÁUSULA VIII - CONDIÇÕES E FORM A DE PAGAMENTO 

8.1 Pela efetiva realização mensal das etapas do Projeto de P&D, previstas no ANEXO I - 

FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO e retratadas no ANEXO V - 

QUADRO RESUMO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO, à CONTRATANTE pagará à 
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CONTRATADA, os valores correspondentes à execução do Projeto de P&D, de acordo com os 

seguintes itens: 

8.1.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento, 30 dias após a data da emissão da nota fiscal, 

caso a data para a realização do repasse não seja um dia útil, o referido repasse será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente da data da emissão. Enviar a nota fiscal para o 

endereço eletrônico ped.dis@copel.com, juntamente com os documentos solicitados em 

conformidade com Cláusula 8.1.3. A nota fiscal será aceita até no máximo o dia 20 de 

cada mês, após só será aceita no primeiro dia útil do mês subsequente, atendidas 

integralmente as Cláusulas Contratuais, especialmente às contidas nesta Cláusula e nas 

Cláusulas: X - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, XI - PRAZO DE EXECUÇÃO DO 

PROJETO e XIV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DO PROJETO. 

8.1.3 A nota fiscal deverá conter, de forma legível, entre outros, o número do CONTRATO, o 

código e título do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, o número do relatório mensal, 

número da parcela e seu respectivo valor e a referência expressa ao programa de P&D 

constante no corpo da nota fiscal, não sendo aceitas nenhum tipo de marcações manuais. 

A nota fiscal deverá ser encaminhada com os documentos que atendem ao disposto na 

Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

COPEL, vigentes a partir de 01/07/2018, conforme segue: 

 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 Certificado de Regularidade do FGTS - (CRF); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT); 

 Documentos comprobatórios de eventual isenção ou imunidade. 

ou documentos equivalentes para atender a legislação vigente, inclusive certidões de 

regularidade emitidas via eletrônica pelo órgão fiscalizador, sendo que tais documentos 

não poderão ser aceitos se apresentarem pendências ou se encontrarem fora do prazo de 

validade. 

8.1.4 Sejam constatados erros ou falhas em quaisquer notas fiscais emitidas, os prazos para 

pagamentos estarão sempre condicionados às apresentações pela CONTRATADA, de 

novas notas fiscais devidamente corrigidas, as quais também estarão sujeitas à 

aprovação da CONTRATANTE.  

8.1.5 Os pagamentos referidos nesta CLÁUSULA, serão efetuados pela CONTRATANTE, 

mediante o recebimento das notas fiscais com conformidade com a CLÁUSULA 8.1.3, 

depositado em instituição bancária, em conta corrente em nome da CONTRATADA, 

segundo padrão estabelecido pela CONTRATANTE. 

8.1.6 O valor contratado será feito mediante créditos em conta corrente, ficando vedadas à 

CONTRATADA, emissões de duplicatas, letras de câmbios e/ou quaisquer outros tipos de 

títulos de créditos para circulação. 
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8.1.6.1 O descumprimento desta obrigação sujeitará a CONTRATADA, ao pagamento de 

multa equivalente a 10% sobre o valor global do documento de cobrança, a qual 

será descontada dos pagamentos subsequentes ou cobrada mediante recibos, 

após prévia notificação, observado o disposto na CLÁUSULA XVII - SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS ou rescindir o presente CONTRATO e ser suspenso do 

Certificado de Registro Cadastral da CONTRATANTE, impossibilitando-os de 

contratar com quaisquer das Empresas da COPEL. 

8.1.7 O pagamento da última parcela está condicionado à inexistência de pendências, conforme 

relatórios especificados na CLÁUSULA VI - RELATÓRIOS DE PROGRESSO DE 

EXECUÇÃO DO PROJETO, dentro dos prazos e condições dispostos nas CLÁUSULAS 

supracitadas. 

8.1.8 Os documentos que se fizerem necessários, deverão ser encaminhados para o endereço: 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO DIS - DGIN 

RUA CORONEL DULCÍDIO, 800 BATEL 

CEP 80420-170 - CURITIBA/PR 

CLÁUSULA IX - AJUSTES EM PROJETOS DE P&D 

9.1 Caso seja necessário promover ajustes no Projeto de P&D, estes somente serão colocados em 

prática mediante prévia autorização da CONTRATANTE, ficando caracterizada a independência 

houver necessidade de: 

- alteração na equipe do Projeto; 

- alteração nas etapas do Projeto; 

- remanejamento de valores entre rubricas, com exceção na alteração na rubrica 

Recursos Humanos; 

- aporte de mais recursos no Projeto; 

- alteração no prazo de vigência de Contrato; 

- alteração no prazo de execução do Projeto; 

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

9.1.2 A CONTRATADA deverá elaborar a Solicitação de Ajuste (SA), conforme item 3. Modelo 

de Solicitação de Ajuste de Projeto de P&D - SA do ANEXO VI - RELAÇÃO DE 

MODELOS DE RELATÓRIOS, com as devidas solicitações de ajustes e enviá-lo ao 

Gerente de Projeto, que deverá analisar e aprovar ou não as alterações.  

9.1.3 Caso a Solicitação de Ajuste de Projeto de P&D (SA), não seja aprovado pela 

CONTRATANTE, o Projeto deverá seguir o seu curso original. Em caso de não conclusão 

conforme previsto, poderão ser aplicadas as penalidades dispostas no CONTRATO. 
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CLÁUSULA X - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1  O presente CONTRATO de P&D terá a vigência de ...... meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado na medida da necessidade, nas hipóteses estabelecidas 

pela Lei Federal nº 13.303/2016. 

10.2  O término do prazo de vigência deste CONTRATO, não afetará direitos ou obrigações das 

PARTES, relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e outras do 

gênero, que eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas após o término do referido prazo 

de vigência. 

CLÁUSULA XI - PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

11.1  O prazo de execução do PROJETO de P&D será de ...... meses, contados a partir da data da 

reunião de início do Projeto e informada à ANEEL.  

11.2  A CONTRATADA deverá obedecer aos prazos e às etapas previstas no cronograma físico, 

conforme estabelecido no ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO, os quais serão verificados por meio de reuniões mensais entre as 

PARTES e registrados nos Relatórios Mensais (RM’s) pela CONTRATADA e entregues à 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

12.1  Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela execução do objeto deste CONTRATO, 

respeitada a CLÁUSULA VI - RELATÓRIOS DE PROGRESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

e CLÁUSULA VIII - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. 

12.2  Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, informações adicionais, dados técnicos, esclarecimento sobre dúvidas e 

orientação em todos os casos omissos. 

12.3  Manter sempre por escrito, entendimentos sobre a execução do Projeto com a CONTRATADA, 

ressalvado os casos determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão ser 

confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 3 dias úteis. 

CLÁUSULA XIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

13.1  A integral execução do Projeto de P&D, objeto deste CONTRATO, dentro dos padrões de 

qualidade e quantidade exigidos, inclusive eventuais ajustes necessários à regularização de 

falhas e/ou irregularidades decorrentes da inobservância da legislação em vigor. 
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13.2  Atribuir tratamento preferencial e prioritário às solicitações formuladas pela CONTRATANTE, e 

prestar assistência técnica, em tempo hábil, para responder a questionamentos levantados pela 

ANEEL e auditorias sobre o Projeto de P&D, respeitados os compromissos previamente 

assumidos pela CONTRATADA, junto a terceiros e/ou seus outros parceiros. 

13.3  Comunicar, obtendo a concordância expressa da CONTRATANTE, em tempo hábil, o 

deslocamento, sempre que necessário para a consecução das atividades, de equipe de 

pesquisadores e empregados da CONTRATADA para as instalações da CONTRATANTE, pelo 

período específico da realização das atividades. 

13.4  Assegurar aos empregados da CONTRATANTE credenciados e dirigentes, o acesso facilitado 

às instalações da CONTRATADA para acompanhamento da execução do Projeto objeto do 

presente CONTRATO. 

13.5  Elaborar o Relatório Mensal (RM), Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP) mensal 

e os Relatórios Técnicos específicos ao fim de cada etapa.  

13.6  Na conclusão do Projeto de P&D, entregar no prazo de até 30 dias o Relatório Final (RF), 

apresentando o resultado consolidado das pesquisas, sendo suficientemente detalhado para 

permitir o seu perfeito entendimento de acordo com as práticas e padrões aceitos para este tipo 

de trabalho, e entregar com as informações da Executora e Copel, o arquivo ‘.xml’ Final do 

Projeto e o Termo de Encerramento de Contrato e Projeto, preenchido e assinado. 

13.7  Responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu(s) integrante(s) 

de equipe, nas dependências da COPEL. Obriga-se a substituir ou afastar, de imediato ou por 

julgamento da coordenação da CONTRATANTE, quem esteja comprometendo o bom 

andamento do Projeto, a segurança do trabalho e as relações humanas, seja na equipe da 

CONTRATADA ou com os empregados (e familiares) da CONTRATANTE. 

13.7.1  A eventual substituição nos termos do item anterior não implicará qualquer ônus adicional 

para a CONTRATANTE, suportando a CONTRATADA quaisquer encargos ou 

responsabilidades trabalhistas ou previdenciárias relativamente àqueles substituídos ou 

afastados. 

13.8  Qualquer eventual substituição de profissional do quadro de profissionais da CONTRATADA, 

participantes do Projeto de P&D, deverá ser previamente aprovada pela CONTRATANTE, 

conforme disposto na CLÁUSULA IX - AJUSTES EM PROJETOS DE P&D, atendendo aos 

requisitos existentes no PROP&D, relativo à equipe de pesquisadores e coordenadores do 

Projeto de P&D. 

13.9  Ressarcir quaisquer danos diretos e/ou indiretos, materiais e/ou pessoais causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, limitado ao valor do CONTRATO, por ocasião de ação ou 

omissão na execução ou em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como quaisquer 

ônus oriundos de processos judiciais ou administrativos, inclusive o valor das penalidades que a 

ANEEL impuser à CONTRATANTE, decorrente de atraso no cumprimento do prazo contratual 

de execuções dos serviços ou prorrogações autorizadas pela CONTRATANTE, desde que o 
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atraso se dê por culpa exclusiva da CONTRATADA, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 

ou de força maior. 

13.10 Preservar os bens e interesses da CONTRATANTE, de seus empregados em serviço e de 

terceiros em geral. 

13.11 A CONTRATADA assume a obrigação de proceder as Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART, do CONTRATO e dos profissionais, quando necessárias, relativas ao objeto da 

contratação, perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, ou 

outros conselhos profissionais, nos termos da legislação brasileira vigente. 

13.12 Refazer as etapas do Projeto de P&D, caso este não venha a atender os requisitos 

estabelecidos pela ANEEL especificados no PROP&D, comprovada a negligência ou 

inadequação da CONTRATADA, atendendo todas as orientações da ANEEL, sem custos 

adicionais para a COPEL e sem prejuízo da CLÁUSULA de sanções. 

13.13 Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

13.14 Manter, obrigatoriamente, sob pena de rescisão incontinenti do ajuste contratual, durante a 

vigência do CONTRATO, a caracterização e a natureza de instituição sem fins lucrativos, 

constantes de seu Estatuto Social. 

13.15 Em cumprimento ao disposto no inciso IX, artigo 69, 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. 

13.16 Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01.08.2013 ("Lei 

Anticorrupção"), bem como previstas no Decreto nº 8.420/2015 que a regulamentou, abstendo-

se de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de 

irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponível na 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XIV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

14.1  A aquisição de materiais, equipamentos, máquinas, aparelhos, softwares e instrumentos 

especiais para a execução do Projeto, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas 

que acompanham esses bens, previstos no Projeto de P&D e necessários à execução do objeto 

contratado, quando comprados pela CONTRATADA devem obedecer aos seguintes 

procedimentos: 

14.1.1  Antes da aquisição, alinhar e dirimir dúvidas com o Gerente de Projeto. Para compras 

acima de R$ 1.000,00, necessário apresentar 3 cotações, para que sejam repassados os 

valores correspondentes às compras, à CONTRATADA. 
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14.1.2  Os itens a serem comprados, precisam seguir os valores unitários e técnicos 

especificados no ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO, e se houver apenas um fornecedor exclusivo para o item, o 

mesmo precisa apresentar uma ‘Declaração de Exclusividade’.  

14.1.3  Seguindo os princípios e dispositivos da Lei nº 13.303/2016, os processos de compras 

devem ser disponibilizados para a CONTRATANTE, bem como as notas fiscais, recibos, 

contratos e processos completos de licitação, realizadas nas modalidades cabíveis ou 

processos de compra direta acompanhados das correspondentes justificativas, sempre 

que solicitados por esta. 

14.1.4  Referente aquisição através de “importação” é necessário o documento ‘Invoice’, que 

serve para faturar produtos do exterior e incluí-lo no Relatório Mensal (RM). 

Posteriormente, a CONTRATADA deverá incluir a ‘DI - Declaração de Importação’, 

documento que comprova a entrega do bem (nota fiscal), no Relatório Mensal (RM) em 

curso, justificando que a ‘DI - Declaração de Importação’ é referente ao Invoice, anexado 

e pago no Relatório Mensal (RM) do mês da compra, para a finalização do processo de 

importação e elaborar uma tabela explicativa demonstrando a conversão do câmbio. 

14.1.5  Tanto os bens adquiridos pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, enquanto 

da execução do objeto contratado, serão controlados e administrados como bens 

pertencentes ao Projeto de P&D, para o qual foi definida a necessidade de aquisição, não 

pertencendo aos ativos de quaisquer das PARTES, e sua utilização é de uso exclusivo 

para pesquisa e desenvolvimento. 

14.1.6  No caso da aquisição de equipamentos de informática e de software necessários à 

utilização ou implementação em computadores na CONTRATADA para o 

desenvolvimento do objeto contratado, estes deverão estar resguardados, bem como 

respeitados os limites estabelecidos nas licenças de software adquiridas, segundo a 

legislação específica do assunto. A renovação ou a aquisição onerosa de novas licenças 

de software não previstas no Projeto de P&D deverá ser previamente aprovada pela 

CONTRATANTE, mediante Solicitação de Ajuste (SA). 

14.1.7  A CONTRATADA se compromete a prestar todo atendimento técnico para o bom 

funcionamento dos bens necessários à execução do objeto do CONTRATO sob a sua 

responsabilidade, zelando e mantendo-os no mesmo estado de conservação e devolvê-

los nas mesmas condições em que recebeu, devendo providenciar imediata reparação de 

qualquer dano causado aos bens, de modo a restabelecer seu estado original e repor em 

iguais características em caso de danos irreparáveis ou extravio, salvo deterioração 

natural decorrente do uso e da vida útil do bem. 

14.1.8  A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a efetuar vistoria nos bens e fiscalizar a 

sua utilização a qualquer tempo, no sentido de garantir a sua integridade e de verificar a 

sua destinação, sendo vedado à CONTRATADA fazer qualquer modificação ou 
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destinação de utilização sobre esses bens sem o expresso consentimento da 

CONTRATANTE. 

14.1.9  As PARTES se comprometem a comunicar formalmente a outra PARTE, em tempo hábil, 

quaisquer anormalidades detectadas durante a execução do presente CONTRATO.  

14.1.10  Durante a execução desse Projeto de P&D, a CONTRATADA deverá disponibilizar à 

CONTRATANTE, a relação que caracterize e identifique os bens adquiridos pela 

CONTRATADA, em conformidade com a CLÁUSULA VI - RELATÓRIOS DE 

PROGRESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO, no que couber.  

14.1.11 Por ocasião do encerramento do projeto de P&D, caberá a cada uma das PARTES: 

CONTRATADA e CONTRATANTE, ficar com os bens por ela adquiridos no âmbito do 

projeto, sem prejuízo do atendimento das normas emanadas do Poder Concedente e da 

ANEEL. Caso a CONTRATADA venha a restituir bens adquiridos à CONTRATANTE, 

esta deverá ser efetuada mediante requisição formal, que deverá ser acompanhada do 

documento fiscal hábil estabelecido na legislação fiscal do Estado de origem, ou seja, a 

CONTRATADA fica responsável em verificar em seu Estado qual o documento fiscal a 

ser utilizado para o transporte destes bens. Em caso de dúvidas ou divergências, 

prevalecerá o que está especificado nos Procedimentos do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento - PROP&D, no item 5.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS.  

CLÁUSULA XV - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

15.1  A CONTRATADA, naquilo que lhe for aplicável por força da execução e característica do objeto 

do CONTRATO, procederá de acordo com a Lei nº 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214/1978 

do Ministério do Trabalho e Emprego, no tocante às Normas Regulamentadoras – NRs. 

15.2  As PARTES devem tomar conhecimento do Guia de Orientações de Segurança e Saúde do 

Trabalho para Empresas Contratadas, conforme mencionado no ANEXO IV - GUIA DE 

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA EMPRESAS 

CONTRATADAS, e estar cientes que deverão atender às CLÁUSULAS aplicáveis ao 

CONTRATO. 

CLÁUSULA XVI - FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EQUIPE DA COPEL DIS 

16.1  A CONTRATANTE por intermédio do Gerente de Projeto de P&D, Gestor, Fiscais e Suplentes 

do Contrato, além do Gerente do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, fiscalizará e 

conferirá diretamente a qualidade da execução do Projeto, com amplo acesso às equipes de 

pesquisadores, reservando-se o direito de a qualquer tempo, solicitar uma auditoria sobre as 

atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, nos limites do CONTRATO. 

16.2  A CONTRATANTE poderá exigir as providências que se façam necessárias ao bom andamento 

do Projeto e/ou embargar trabalhos com riscos iminentes, devendo a CONTRATADA 
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providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em razão disso possa ser 

atribuído qualquer ônus à CONTRATANTE. 

16.3  A CONTRATADA deverá facilitar, sob todos os aspectos, a ação de gestão e da fiscalização 

exercida pelo Gerente de Projeto de P&D, Gestor, Fiscais e Suplentes do Contrato e pelo 

Gerente do Programa de P&D da CONTRATANTE, acatando suas recomendações quanto à 

qualidade e pontualidade da execução do Projeto de P&D. 

16.4  A gestão e a fiscalização mencionadas no item anterior serão exercidas no interesse exclusivo 

da CONTRATANTE e não excluem nem reduzem as responsabilidades da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer dano decorrente de irregularidade ou má execução e, 

na eventualidade de ocorrência de casos dessa natureza, não implicará corresponsabilidade da 

CONTRATANTE e de seus prepostos e/ou representantes. 

16.5  A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá alocar pesquisadores ou profissionais do 

seu quadro funcional para acompanhar os trabalhos do objeto da presente contratação.  

CLÁUSULA XVII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1  O não cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, assegurados à ampla defesa e 

o contraditório, sujeitará a CONTRATADA, às seguintes sanções administrativas: 

17.1.1  Multa de 5% para divulgação de informações confidenciais, conforme CLÁUSULA XIX - 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. 

17.1.2  Advertência, por escrito, caso o ato praticado implique em descumprimento das 

obrigações da CONTRATADA, desde que não tenham acarretado danos concretos à 

CONTRATANTE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros. 

17.1.3  Multa de 0,5% sobre o valor global estimado do CONTRATO caso, tendo sido solicitada a 

entrega do Questionário de Integridade, e não sejam atendidas as determinações do item 

23.1 da CLÁUSULA XXIII - APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO. 

17.1.4  Multa de 2% sobre o valor global estimado do CONTRATO, em decorrência do 

descumprimento de quaisquer das demais obrigações assumidas, inclusive do 

descumprimento de quaisquer itens descritos no ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO 

DE P&D, sobre as quais já não se tenha estabelecido sanção ou por reincidências na 

aplicação de advertências. 

17.1.5  Multa de 10% sobre o saldo remanescente do CONTRATO, pela inexecução parcial do 

objeto, pela CONTRATADA. 

17.1.6  Multa de 10% sobre o valor global estimado do CONTRATO, pela inexecução total do 

objeto do CONTRATO. 

17.1.7  Multa de 5% sobre o valor global estimado do CONTRATO, em decorrência de rescisão 

contratual motivada pela CONTRATADA. 
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17.1.8  Suspensão temporária de participação em licitação, chamada pública e impedimento de 

contratar com a COPEL DISTRIBUIÇÃO, por prazo de até 2 anos. 

§1º A aplicação de multas será objeto de notificação e seu valor será 

descontado da garantia prestada, sendo que caso o valor da multa aplicada seja 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá as 

CONTRATADA pelas suas diferenças, que serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

§2º A multa aplicada poderá ser compensada com créditos existentes na 

CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, de eventuais outros CONTRATOS 

firmados entre a CONTRATANTE e as CONTRATADA, aplicando-se a 

compensação prevista no artigo 368 e seguintes da Lei Federal nº 10.406/2002 

(Código Civil Brasileiro). 

§3º Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente 

comunicados à CONTRATANTE, e comprovados dentro de 5 dias a partir de sua 

ocorrência, para que possam ser analisados e considerados válidos, a critério da 

CONTRATANTE. 

§4º As multas previstas no CONTRATO são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 

20% do valor total do CONTRATO.  

§5º A(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) objeto de anotação no registro cadastral 

da CONTRATANTE, vindo a influir em futuras classificações de tipos por 

categorias junto ao referido cadastro. 

§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, da Lei Federal nº 10.406/2002, cujo valor será apurado em ação própria e 

na fase processual adequada, caso não haja consenso entre as PARTES. 

CLÁUSLA XVIII - PROPRIEDADE INTELECTUAL  

18.1  Por ocasião do encerramento do Projeto de P&D, caberá à CONTRATANTE a titularidade 

sobre os direitos relativos a propriedade intelectual decorrente da execução de serviços e/ou 

dos trabalhos técnicos especializados, objeto deste CONTRATO, sem qualquer tipo de ônus.  

Quando houver contrapartida da CONTRATADA no projeto, a titularidade sobre os direitos 

relativos a propriedade intelectual será convertida em porcentagem na mesma proporção do 

investimento da contrapartida entre as PARTES, de acordo com os Procedimentos do Programa 

de Pesquisa e Desenvolvimento - PROP&D, no item 2.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, conforme subitem 2.4.1.10 descrito abaixo: 
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Caso haja interesses na propriedade intelectual do projeto, no instrumento de 

celebração de contrato ou convênio com a entidade executora da pesquisa, o 

agente do setor elétrico não pode abrir mão da propriedade intelectual e sua 

participação deve ser, no mínimo, proporcional ao investimento proveniente do 

programa de P&D regulado pela ANEEL, respeitando, adicionalmente, as 

orientações das leis vigentes no país de incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica e de direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. 

18.2 Eventual licenciamento ou cessão de direitos inclui o fornecimento de todos os dados, 

documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, 

desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra para a 

CONTRATANTE. 

18.3 Em caso da pesquisa resultar em um produto passível de registro de Propriedade Industrial, 

como: patente de invenção, certificado de adição, modelo de utilidade e desenho industrial ou 

Programa de Computador - Software, a CONTRATADA deverá providenciar o pedido de 

depósito da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e continua sendo 

responsável pela patente após a finalização do Projeto de P&D. 

18.4 Se houver registro de Propriedade Industrial, a CONTRATADA deverá fornecer quando 

solicitado à CONTRATANTE, a pesquisa de anterioridade, o relatório descritivo, os desenhos 

com as devidas descrições, quando houver, os resumos e as reivindicações. 

18.5 Se houver registro de Software, a CONTRATADA deverá fornecer quando solicitado à 

CONTRATANTE, a documentação técnica, ou seja, o código fonte ou objeto completo em 

versão final, especificações funcionais, fluxograma funcional, telas demonstrativas, histórico de 

desenvolvimento e outros dados necessários e capazes de identificar e caracterizar a 

originalidade do programa, em mídia eletrônica. 

18.6 A CONTRATADA se obriga a tomar todas as medidas necessárias a assegurar e confirmar a 

cessão dos direitos de propriedade intelectual à CONTRATANTE, por parte das pessoas 

envolvidas no objeto do CONTRATO e se comprometem, caso solicitado pela CONTRATANTE, 

a fornecerem todos os documentos adequados e necessários das pessoas envolvidas para 

confirmar tal cessão. 

18.7 Para fins de desenvolvimento de novos Projetos, a CONTRATANTE poderá utilizar 

experimentalmente os resultados do Projeto de P&D. 

18.8 A comercialização dos resultados do Projeto de P&D ficará a cargo da CONTRATANTE, que 

definirá as condições para tanto. 

18.9 Mesmo que encerradas todas as fases do Projeto de P&D, os desenvolvimentos, os 

aperfeiçoamentos ou ainda as versões posteriores relacionados com o Projeto de P&D, 

realizados por pesquisadores da CONTRATADA, nos casos de modelo de utilidade, adição de 
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invenção e software, que venha a ocorrer, serão garantidos os direitos de propriedade 

intelectual à CONTRATANTE ou parte conforme item 18.1 supracitado. 

18.10 Os direitos adquiridos pela CONTRATANTE conforme especificado na Cláusula 18.1, poderão 

ser cedidos ou licenciados à COPEL HOLDING e suas subsidiárias integrais, controladas ou 

coligadas sem nenhum ônus adicional. 

18.11 Quando o Projeto de P&D, mesmo após seu encerramento, tiver como produto correlato: 

teses, dissertações, monografias, artigo científico, relatórios, metodologia, processo não 

industrializável e/ou livro, relacionados com a propriedade intelectual, aplicam-se as normas das 

CLÁUSULAS XIX - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e XX - 

PUBLICIDADE, requer autorização prévia da CONTRATANTE, para publicação. 

CLÁUSULA XIX - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

19.1 A expressão "Informações Confidenciais", para os fins desse CONTRATO ou eventual 

celebração e execução de Termos Aditivos ao Contrato, significando que toda e qualquer 

informação resultante de pesquisa, desenvolvimento técnico, Projetos de instalações, 

campanhas mercadológicas e atividades comerciais anteriores, atuais e futuras da 

CONTRATANTE relativos ao Projeto do objeto contratado, que sejam levados ao conhecimento 

da CONTRATADA.  

As "Informações Confidenciais" incluem, mas não se limitam aos dados em geral, técnicas, 

know-how, resultados parciais ou finais de desenvolvimentos, especificações e desempenho de 

equipamentos, intercambialidade de equipamentos, dados financeiros e estatísticos, termos de 

Contratos, número de equipamentos instalados junto a clientes, relações de clientes e previsões 

de vendas bem como todos os meios de registro contendo as informações supra, ressalvando o 

disposto no item 19.10 infra. 

19.2 Somente serão consideradas confidenciais as informações referidas no caput desta CLÁUSULA, 

reveladas, seja verbalmente seja por escrito, inclusive por meio de material gráfico.  

19.3 A CONTRATADA se obriga a manter arquivada, sob a classificação de Confidencial, toda e 

qualquer "Informação Confidencial", comprometendo-se a não revelá-la a terceiros nem utilizá-la 

para outro propósito que não o de sua análise. 

19.4 A CONTRATADA se compromete a guardar em áreas de acesso restrito todos os documentos, 

equipamentos ou ferramentas que façam parte das "Informações Confidenciais" a fim de evitar 

sua revelação a pessoas não autorizadas. 

19.5 A CONTRATADA se compromete a limitar a veiculação das "Informações Confidenciais" 

somente aos seus empregados que, em decorrência de suas atividades, necessitem tomar 

conhecimento delas, como no caso de auditorias e órgãos controladores. 

19.6 A CONTRATADA concorda em dar ordens expressas a todos os seus empregados 

mencionados no item 19.4 supra, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas no 

presente acordo. 
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19.7 A "Informações Confidenciais" do respectivo Projeto deverão ser mantidas em separado de 

quaisquer outras informações confidenciais, a fim de evitar qualquer incidente. Caso seja 

necessária a realização de despesas para atender a essa exigência, tais despesas deverão ser 

efetivadas pela CONTRATADA. 

19.8 A CONTRATADA se compromete a não reproduzir cópias das "Informações Confidenciais". 

Caso sejam necessárias cópias adicionais, a parte CONTRATADA deverá requisitá-las à 

CONTRATANTE. 

19.9 A CONTRATADA deverá manter procedimentos administrativos adequados a fim de prevenir 

extravio ou perda de quaisquer "Informações Confidenciais". No caso de ocorrer qualquer 

incidente dessa natureza, a CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente. 

19.10 A CONTRATADA deverá restituir imediatamente à CONTRATANTE, logo que sejam 

solicitadas, todas e quaisquer "Informações Confidenciais", e também qualquer outro tipo de 

documento de propriedade da CONTRATANTE que estejam em seu poder em decorrência 

desse CONTRATO. 

19.11 As obrigações da CONTRATADA relativas às "Informações Confidenciais", não se estendem 

às informações que sejam ou se tornem disponíveis publicamente, que sejam recebidas de 

terceiros em obrigação de segredo, que sejam desenvolvidas pela CONTRATADA, 

independentemente das mencionadas "Informações Confidenciais" ou cuja divulgação haja sido 

aprovada, por escrito, pela CONTRATANTE. 

19.12 Quando o Projeto de P&D necessitar de informações, como: base de Clientes do CIS, base de 

Dados Geográficos da Distribuidora, Relatórios de Alimentadores, ente outros, serão fornecidos 

pela CONTRATANTE, após assinatura de um Termo de Responsabilidades que a 

CONTRATADA compromete-se a não reproduzir, ceder, emprestar ou transferir a terceiros, a 

título oneroso ou gratuito, o produto especificado ou parte integrante do mesmo, ressalvando-se 

os casos expressamente autorizados pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XX - PUBLICIDADE 

20.1 Qualquer divulgação do Projeto de P&D ou de parte deste, não gerarão rendimentos ou 

qualquer ônus para os pesquisadores envolvidos, ficando ainda, essa divulgação vinculada à 

anuência da CONTRATANTE, quando da apresentação e publicação de trabalhos em eventos 

técnico-científicos, cuja inobservância, por parte da CONTRATADA, sujeitará as penalidades 

previstas. 

20.2 Nas divulgações do Projeto de P&D devem constar: o número do Projeto, menção ao programa 

de P&D executado pela COPEL e regulado pela ANEEL e conter as logomarcas da COPEL e 

P&D ANEEL. 
20.3 As despesas com publicações, viagens para congressos, feiras, etc., com o intuito de 

divulgação dos resultados alcançados no Projeto, poderão ser incluídas no Projeto de 

Gestão de P&D da CONTRATANTE, mediante sua aprovação, caso ocorram após o 

término do CONTRATO. 
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CLÁUSULA XXI - RESCISÃO 

21.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nas hipóteses e condições estabelecidas no item 10.4.2 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COPEL. 

21.2 Caso ocorra à rescisão do CONTRATO, por qualquer dos casos previstos, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA apenas os valores dos serviços executados e aceitos até a data da 

rescisão, ressalvando-se o direito da CONTRATANTE deduzir valores decorrentes de multas 

e/ou prejuízos acarretados pela CONTRATADA. 

21.3 Na hipótese de rescisão desse CONTRATO motivada por inadimplemento da CONTRATADA, 

esta deverá pagar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação, multa 

no percentual de 10% por cento do remanescente do CONTRATO, calculada a partir do valor 

global estimativo, constante em CLÁUSULA. 

21.4 O CONTRATO também poderá ser rescindido quando do desinteresse da CONTRATANTE ou 

se verificada inviabilidade técnica ou econômica no desenvolvimento do Projeto, desde que 

comprovada mediante auditoria técnica e financeira independente, sem prejuízo dos 

pagamentos à CONTRATADA das despesas já incorridas na efetiva execução do Projeto, 

segundo o cronograma previamente aprovado. 

21.5 A abstenção de quaisquer das partes ou de tolerância entre elas, no uso das faculdades a elas 

concedidas no presente CONTRATO, não importará em novação, transação das obrigações 

assumidas ou renúncia às novas oportunidades de uso dessas mesmas faculdades. 

CLÁUSULA XXII - CESSÃO E SUCESSÃO 

22.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente esse CONTRATO ou ainda 

subcontratar, no todo ou parte o seu objeto, nem comprometer a título de garantia a terceiros seus 

créditos junto a CONTRATANTE, sob pena de rescisão e aplicação de sanções previstas em lei. 

22.2 Os direitos e obrigações, decorrentes desse CONTRATO, se transmitem aos sucessores e 

cessionários da parte CONTRATANTE, a qualquer título. 

CLÁUSULA XXIII - APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

23.1 As PARTES declaram conhecer e cumprir as normas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, 

de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção), bem como previstas no Decreto nº 8.420/2015 que a 

regulamentou, abstendo-se de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na CONTRATANTE, dentre os quais: 

a) HTTPS://www.conformidade.com.br/CanalCopel/; 

b) 0800 643 5665 - telefone do Canal de Denúncia; 

c) 0800 647 0606 - telefone da Ouvidoria da COPEL; 

d) ouvidoria@copel.com - e-mail da Ouvidoria da COPEL. 
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23.2 A CONTRATADA deverá entregar, caso solicitado pela Coordenação de Integridade 

Corporativa da COPEL, no prazo máximo de 30 dias, o Questionário de Integridade 

disponibilizado no sítio eletrônico da COPEL, no endereço 

http://www.copel.com/hpcopel/fornecedores/informacoes.jsp, devidamente respondido e 

assinado, sob pena de aplicação de sanções administrativas. Caso a CONTRATANTE, já 

possua em seu cadastro o questionário respondido nos últimos 12 meses, fica dispensada da 

apresentação deste. 

CLÁUSULA XXIV - RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

A CONTRATADA compromete-se a: 

24.1 Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, 

e implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim 

de que esses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto ao cumprimento 

das obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão, promovido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego - TEM. 

24.2 Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 

16 anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

24.3 Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como de 

discriminação com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, 

situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de 

discriminação, implementando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores e divulgando 

os respectivos canais de denúncia, sejam próprios ou públicos. 

24.4 Proteger e preservar o meio ambiente, bem como, buscar prevenir e erradicar práticas que lhe 

sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e 

administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e 

municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei 6.938/81 (Política Nacional 

do Meio Ambiente) e da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda 

esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores, devendo comunicar 

imediatamente a COPEL os danos que eventualmente causar, e as notificações, citações e 

autos de infração que receber isentando a COPEL de qualquer responsabilidade, bem como 

tomar todas as medidas possíveis para reparar os impactos ambientais gerados. 

24.5 Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em 

https://www.pactoglobal.org.br/10-principios, bem como o alinhamento com os Princípios da 

Política de Sustentabilidade e Cidadania Empresarial da COPEL, disponível em 

http://www.copel.com. 

24.6 Dar preferência à contratação de fornecedores locais e de pequeno e médio porte, contribuindo 

para o desenvolvimento e geração de renda local. 

24.7 Praticar a inclusão social através da contratação e capacitação profissional de pessoas com 

deficiência, levando em consideração a atividade empresarial desenvolvida, e observando a 

https://www.pactoglobal.org.br/10-principios
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legislação específica vigente, incluindo o disposto no art. 93, da Lei 8.213/91 (Planos de 

Benefícios da Previdência Social), e nos arts. 34, 37 e 38, da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das 

obrigações conferidas à CONTRATADA nesta CLÁUSULA, sendo-lhe facultadas visitas a 

quaisquer estabelecimentos desta, sem prévio aviso. 

CLÁUSULA XXIV - FORO 

25.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para dirimir 

quaisquer dúvidas que possam ocorrer durante a execução deste CONTRATO, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

25.2 E, por estarem de acordo, firmam o presente CONTRATO, em ............ vias na presença de 

2 testemunhas. 

 

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

Pela COPEL  

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

  MAXIMILIANO ANDRES ORFALI    ADRIANO RUDEK DE MOURA 

  Diretor  Presidente da Distr ibuição    Diretor  de F inanças da Dis tr ibuição  

 

Pelo(a) . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

  REPRESENTANTE 1   REPRESENTANTE 2  

  Cargo  Cargo 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

  

______________________________________     ______________________________________ 

 Nome  Nome 

 CPF   CPF  
 

 

 



 

 

  65 

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO 

Local, Dia / Mês / Ano 
 
 À  
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  
DGIN – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE INOVAÇÃO  
Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco “C”  
Bairro Mossunguê  
Curitiba - Paraná  
 
 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA P&D COPEL DIS 003/2020 - FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO  
 
 
Prezados Senhores:  
 
 
A (nome da empresa líder), com sede à (endereço), (cidade), (estado), inscrita no CNPJ sob o 
nº.............., a (nome da segunda consorciada), com sede à (endereço), (cidade), (estado), inscrita no 
CNPJ sob o nº .............., formalizam, pela presente, a intenção e o compromisso de constituir um 
consórcio, com a finalidade de apresentar, em conjunto, Proposta de Preços e Documentação de 
Habilitação, referente à licitação em epígrafe, com a participação efetiva das empresas ora 
associadas.  
 
O consórcio usará a denominação de (nome do consórcio), tendo como líder a empresa (nome da 
empresa líder) e como representante do consórcio o Sr. (nome do representante do consórcio), com 
plenos poderes para tratar de assuntos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e outros 
julgados de interesse da COPEL.  
 
A participação das empresas no consórcio será da seguinte forma:  
 

Nome das empresas 
consorciadas 

 

% do preço global da 
proposta (*) 

 

Atribuições de cada 
consorciada (indicar cada um 

dos serviços objeto do 
contrato) 

 

.... (empresa líder) ... 
 

  

 ... (segunda consorciada) 
...  

 

  

 (*) não apresentar valores em reais.  
 
As empresas integrantes deste consórcio se obrigam a observar, na elaboração do contrato de 
constituição do consórcio.  
 
O prazo de duração do consórcio não deverá ser inferior ao tempo necessário para o cumprimento 
de todas as obrigações a serem assumidas no objeto do contrato.  
 
(empresa líder do consórcio)  
assinatura e nome do representante legal ou procurador (com os devidos poderes)  
 
(demais empresas consorciadas)  
assinatura e nome do representante legal ou procurador (com os devidos poderes)  
 
Obs.: Esta carta deverá ser apresentada juntamente com a Proposta de Projeto 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO  

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

Pelo presente instrumento particular, as empresas: 

 

I   ....................................................., doravante denominada .............................., com sede na cidade 
de ....................., Estado do(e)........................., 
na ............................................................................, Bairro ........................., com contrato social 
(ou outro documento) arquivado na Junta Comercial do Estado do(e) ........................................ 
sob nº .................... em ......................., inscrita no CNPJ sob nº............., neste ato 
representada ....................................... (nome, RG, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo), 
residente e domiciliado na cidade de ....................., Estado do(e) ....................; 

 

II   ....................................................., doravante denominada .............................., com sede na cidade 
de ....................., Estado do(e)........................., 
na ............................................................................, Bairro ........................., com contrato social 
(ou outro documento) arquivado na Junta Comercial do Estado do(e) ........................................ 
sob nº .................... em ......................., inscrita no CNPJ sob nº............, neste ato 
representada ........................................ (nome, RG, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo), 
residente e domiciliado na cidade de ....................., Estado do(e) ....................; 

 

designadas em conjunto simplesmente de CONSORCIADAS, tem entre si justo e contratado o 
seguinte: 

Considerando que a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. (“COPEL DIS”) é a empresa proponente do 
projeto de P&D ANEEL Nº. 2866-0xxx/20xx, denominado XXXXXXXXXXXXXX (“Projeto”); 

Considerando que para realização do Projeto, a COPEL DIS está contratando, nos termos dos 
Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D, editado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, versão 2016, em vigor desde 01 de janeiro de 2017, as 
CONSORCIADAS, que desenvolverão em conjunto atividades do Projeto, nos termos do ANEXO I; 

Cláusula Primeira – Constituição e Objeto 

As CONSORCIADAS ajustam, a constituição de um consórcio ("CONSÓRCIO"), sem personalidade 
jurídica própria, tendo por objeto, a execução do Projeto, sob o regime de empreitada por preço 
global, do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, que tem como objetivo 
submeter-se aos dispostos nas Leis nº 9.991 de 24/07/2000 e nº 10.848 de 15/03/2004, de acordo 
com os Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D, editado pela 
Agência Nacional e Energia Elétrica - ANEEL, versão 2016 em vigor desde a partir de 01 de janeiro 
de 2017 e do contrato a ser celebrado com a COPEL DIS ("CONTRATO DE COOPERAÇÃO"), nos 
termos do Formulário do Projeto P&D ANEEL Nº. 2866-0xxx/20xx. 

Cláusula Segunda – Denominação, Sede e Foro 

O CONSÓRCIO usará a denominação de ........................................................., com sede e foro na 
cidade de .................., Estado do(e) .................., e endereço ..........................................., 
Bairro ..................... 

Cláusula Terceira – Vigência do Contrato 

O CONSÓRCIO terá duração de xx (xxxxx) meses, a contar da data de assinatura do CONTRATO 
DE COOPERAÇÃO, para integral execução e cumprimento do Contrato de Cooperação. 

Parágrafo Único: O CONSÓRCIO permanecerá vigente até que todas as atividades, direitos e 
obrigações do CONTRATO DE COOPERAÇÃO assinado com a COPEL DIS tenham sido 
executadas. 
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Cláusula Quarta – Liderança 

A liderança do CONSÓRCIO caberá à empresa ..............................................................................., 
que terá todos os poderes de representação do CONSÓRCIO, podendo, para tanto, receber e 
receber avisos, notificações e citações judiciais, ficando incumbida, ainda, de todos os 
entendimentos com a COPEL DIS, e responsável por todos os aspectos técnicos e administrativos 
em nome das CONSORCIADAS. 

Cláusula Quinta – Representação 

A representação do CONSÓRCIO pela empresa líder e todos os entendimentos com a COPEL DIS, 
serão exercidos através do senhor ..................... (nome, RG, nacionalidade, estado civil, profissão, 
endereço, cargo), e na falta deste, pelo senhor ..................... (nome, RG, nacionalidade, estado civil, 
profissão, endereço, cargo). 

 

Sugestões para a cláusula quinta: 

Parágrafo Primeiro -  Os assuntos de ordem econômico-financeira poderão ser ainda tratados 
pelo(s) senhor(es) ............................................ (nome, RG, nacionalidade, estado civil, profissão, 
endereço, cargo) e os assuntos exclusivamente técnicos (e/ou outros) pelo(s) 
senhor(es) ........................................... (nome, RG, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, 
cargo). 

 

Parágrafo Segundo - Caso surjam assuntos que ultrapassem a área de conhecimento do(s) 
representante(s) acima indicado(s), exigindo o conhecimento técnico específico de uma das 
consorciadas, esta deverá indicar prontamente a pessoa qualificada para prestar a assessoria 
necessária. 

 

Parágrafo Terceiro - Todos os assuntos tratados com uma das subsidiárias da COPEL DIS, exceto 
os de interesse exclusivo da empresa líder, serão comunicados por esta e à(s) outra(s) 
consorciada(s), por escrito e no prazo de ... (......) dias úteis. 

 

Parágrafo Quarto - Toda correspondência recebida da COPEL DIS L por uma das 
CONSORCIADAS, deverá ser, obrigatória e imediatamente, encaminhada por esta para o 
conhecimento das demais. 

Cláusula Sexta – Participação e Atribuições das Consorciadas 

A participação das CONSORCIADAS em termos de valor, na execução do CONTRATO DE 
COOPERAÇÃO objeto do contrato com a COPEL DIS, será dividida da seguinte forma: 

....................................................................... (nome da empresa líder) :.....% (....................................); 

........................................................... (nome da segunda consorciada) :.....% 
(.....................................); 
........................................................... (nome da terceira consorciada) :.....% (.....................................); 
................................................................................................................................................................; 

compreendendo as seguintes atribuições: 

 

(ATENÇÃO – As atribuições de cada empresa do consórcio, a serem mencionadas a seguir, deverão 
ser as mesmas que constam do Compromisso de Constituição de Consórcio). 
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 (NOME DA EMPRESA 
CONSORCIADA) 

(NOME DA EMPRESA 
CONSORCIADA) 

 

ATRIBUIÇÕES 

PORCENTAGEM 

(indicar a porcentagem em 
relação ao valor total da 

proposta) 

PORCENTAGEM 

(indicar a porcentagem em relação 
ao valor total da proposta) 

 .....% .....% 

 .....% .....% 

 .....% .....% 

 .....% .....% 

Soma das porcentagens por 
empresa 

.....% .....% 

Cláusula Sétima – Responsabilidade 

As CONSORCIADAS assumirão a responsabilidade solidária pelos atos praticados em consórcio, 
durante a execução do contrato celebrado com a COPEL DIS, principalmente por multas e 
indenizações em decorrência do descumprimento do citado contrato, tendo consciência de que em 
caso de ação judicial proposta pela COPEL DIS, esta poderá movê-la contra uma ou contra todas as 
CONSORCIADAS.  

 

[Sugestões: Parágrafo Primeiro – Ressalvado o “caput” desta cláusula, cada consorciada assumirá 
toda a responsabilidade pelas obrigações e atribuições específicas que isoladamente lhe 
couberem, assim como pelos ônus dos prejuízos que vier a causar a(s) outra(s) 
consorciada(s)]. 

Parágrafo Segundo - Nenhuma das CONSORCIADAS poderá assumir ou criar 
obrigações perante terceiros, em nome da(s) outra(s) consorciada(s), sem o devido 
consentimento desta(s).] 

Parágrafo Terceiro -  As CONSORCIADAS terão as obrigações, responsabilidades e 
prestações especificadas no Plano de Trabalho e demais atividades, conforme descritas 
no Formulário de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (anexo I do presente 
contrato). 

Cláusula Oitava - Alteração, Cessão e Transferência 

I Este instrumento não poderá ser alterado sem prévia e expressa autorização da COPEL DIS. 

II Em caso de dúvidas entre as disposições deste contrato e o CONTRATO DE COOPERAÇÃO 
celebrado com a COPEL DIS, prevalecerá este último. 

III Nenhuma das CONSORCIADAS poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, quaisquer 
direitos ou obrigações decorrentes do presente contrato e do CONTRATO DE COOPERAÇÃO, 
sem a autorização prévia da outra CONSORCIADA e da COPEL DIS, conforme o caso. 

Cláusula .......... - ...........  

(outras cláusulas e parágrafos de interesse do consórcio, tais como os referentes a outras 
obrigações e responsabilidades, emissão de faturas e recebimento de pagamentos, despesas 
comuns e individuais, lucros, prejuízos, contabilização, deliberações em comum, impasses, 
arbitragem, penalidades, etc., obrigatoriamente compatíveis com as condições do contrato a ser 
assinado com a COPEL). 
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Cláusula xxxxxx – Do Foro 

As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba-PR, para dirimir as questões oriundas deste 
contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em xx (xxxxxx) vias de 
igual teor e efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

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

 

(Assinaturas das CONSORCIADAS) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________               _________________________________ 
Nome:                   Nome: 
CPF:                    CPF:  
 
 
 
 
Nota 
Centros de Pesquisa, Universidades e Fundações Registrar o Contrato de Consórcio definitivo nos 
Cartórios de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas. 
 


