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CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2020 

 

ANEXO IV – SISTEMÁTICA DO LEILÃO 

 

 

1. LEILÃO 

 
1.1. O leilão será realizado via internet, através da plataforma eletrônica da Paradigma Business 
Solutions, empresa com sede na Rod. SC-401, n° 8600, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina. 

 
1.2. Após a habilitação do Proponente Vendedor, e até o horário previsto no Cronograma deste 
Edital, a plataforma enviará a cada Proponente Habilitado um “login” e uma “senha” para acesso à 
plataforma eletrônica. 
 
1.3. Havendo dúvidas sobre o registro e acesso à plataforma Leilão Digital da Paradigma, os 
proponentes habilitados poderão entrar em contato com aquela empresa no período previsto no 
cronograma deste Edital, através do telefone 0300 789 1502. 
 
1.4. Os Proponentes Habilitados poderão participar de uma simulação do Leilão Eletrônico, que 
ocorrerá nas mesmas condições que o Leilão, na plataforma Paradigma, na data e horário definidos no 
Cronograma. Todas as informações da simulação serão meramente ilustrativas e descartadas antes do 
início do Leilão. 
 
1.5. O Leilão será realizado na data e horário definidos no Cronograma, por meio do portal da 
plataforma Leilão Digital, por meio do endereço https://leilao.paradigmabs.com.br/copel. 
 
1.6. É responsabilidade exclusiva dos proponentes habilitados a alocação e a manutenção dos meios 
necessários para a conexão eletrônica, o acesso e a participação no sistema, incluindo meios de 
prevenção contra eventual perda de conexão local e/ou de seu provedor. É recomendável que os 
participantes do evento utilizem a versão 9.0 ou superior do navegador Microsoft Internet Explorer, 
20.0 ou superior do navegador Mozilla Firefox ou a versão 26.0 ou superior do navegador Google 
Chrome. 

 
1.7. Será enviado um login e senha para cada Termo de Adesão.  

 
1.8. O acesso à plataforma Leilão Digital da Paradigma deve ser realizado com um computador 
exclusivo para cada PROPONENTE habilitado com seu respectivo login e senha. 
  
2. SISTEMÁTICA 

 
2.1. O Proponente Vendedor detalhará seus empreendimentos em seu Termo de Adesão, 
informando a fonte (Solar ou Eólica), a potência (em MW), o valor anual da curva P90 (em MW médios), 
o montante de energia (em MW médios) a ser comprometida em um eventual contrato com a COPEL 
ENERGIA, a cidade e o submercado no qual o empreendimento está localizado (Sudeste/Centro-Oeste, 
Sul ou Nordeste).  
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2.2. A partir destas características, cada empreendimento estará automaticamente alocado a um dos 

seis possíveis produtos da respectiva etapa, listados no Anexo I deste Edital – Tabela de Características 

dos Produtos e Etapas da Chamada Pública. 

 

2.3. Os Proponentes Vendedores darão lances apenas de preços para cada empreendimento, sendo 

que o montante de energia elétrica associado ao lance será aquele informado pelo Proponente 

Vendedor no Termo de Adesão - Energia Firme Ofertada (em MW médios). 

 

2.4. A COPEL ENERGIA inserirá na plataforma eletrônica, antes do início do Leilão, o Preço Inicial e o 

Preço de Reserva (em R$/MWh) de cada um dos produtos ofertados. O Preço Inicial será divulgado, 

diretamente na plataforma eletrônica, no início da fase aberta. O Preço de Reserva não será divulgado 

aos participantes do certame. 

  

2.5. Todos os lances recebidos serão registrados com informações de preço, horário, 

empreendimento, Proponente Vendedor, e demais condições necessárias à sua identificação, de forma 

a assegurar a transparência do processo. 

 

3. FASES DO LEILÃO 

 

3.1. Os produtos serão ofertados simultaneamente em duas fases sequenciais, sendo a primeira 

aberta e a outra fechada, com um intervalo entre as fases.  

 

3.2. Na fase aberta, os Proponentes Vendedores poderão fazer sucessivos lances de preços por 

empreendimento, que deverão ter decremento mínimo de R$ 0,50/MWh (cinquenta centavos por 

megawatt hora) sobre seu último preço ofertado. 

 

3.3. Na fase fechada, poderão ofertar lances de preço somente os proponentes que realizaram 

lances na fase aberta, limitando-se a um lance único de preço, menor que o último lance de preço 

ofertado na fase aberta. 

 

3.4. Após o término da fase fechada o leilão será encerrado. O resultado individual do certame será 

disponibilizado na plataforma Leilão Digital da Paradigma até o horário previsto no Cronograma deste 

Edital. 

 

3.5. O preço proposto pelo Proponente Vendedor não poderá ser superior ao preço máximo. 

 

3.6. Os preços a serem ofertados pelos Proponentes Vendedores deverão ser iguais ou menores do 

que os preços de reserva do(s) produto(s), para poderem ser considerados como lances válidos e 

passíveis de serem atendidos. 

 

3.7. Todos os lances recebidos serão registrados com informações de data, horário, proponente e 

demais condições necessárias à sua identificação, de forma a assegurar a transparência do processo. 

 

4. FASE ABERTA 

 

4.1. A fase aberta terá duração de 15 (quinze) minutos, sendo que, havendo lance válido dentro do 

último minuto, o prazo será prorrogado automaticamente por 1 (um) minuto adicional e assim 

sucessivamente até que não haja mais lances válidos dentro do último minuto. 
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4.2. Durante a fase aberta, os Proponentes Vendedores poderão visualizar a situação de sua 

proposta relativa ao produto. A situação poderá ser uma das seguintes: “Totalmente atendido”, 

“Parcialmente atendido” ou “Não Atendido”. 

 

4.3. Estarão com o status de “Totalmente atendido” os lances cujos preços forem iguais ou inferiores 

ao preço de reserva e cujas somas das quantidades ofertadas forem iguais ou inferiores ao montante 

demandado em cada produto pela COPEL ENERGIA. 

 

4.4. O lance poderá ter o status de “Parcialmente atendido” caso o preço ofertado for igual ou 

inferior ao preço de reserva e a sua quantidade ofertada, somada às quantidades dos lances 

“Totalmente atendidos”, ultrapasse o montante total de cada produto demandado pela COPEL 

ENERGIA. 

 

4.5. Caso o lance não possua um preço suficientemente competitivo ou a quantidade demandada 

para o produto já tenha sido atendida, seu status será definido como “Não atendido” 

 

4.6. A COPEL ENERGIA, a seu exclusivo critério, poderá alterar a demanda e o preço de reserva para 

cada produto em qualquer momento do leilão. 

 

4.7. Os Proponentes Vendedores poderão ofertar sucessivos lances de preço por empreendimento, 

considerando o último lance válido de preço ofertado e o Decremento Mínimo de R$ 0,50/MWh 

(cinquenta centavos por megawatt hora). 

 

4.8. Após a inserção de cada lance de preço, a plataforma exibirá uma mensagem de confirmação do 

lance para o Proponente Vendedor, que deverá confirmá-lo para que seu lance seja registrado. 

 

4.9. Haverá um intervalo de 5 (cinco) minutos entre o encerramento da fase aberta e o início da fase 

fechada, podendo este intervalo ser prorrogado a critério da COPEL ENERGIA. 

 

5. FASE FECHADA 

 

5.1. A fase fechada terá duração de 10 (dez) minutos. Nesta fase, poderão ofertar lances de preço 

somente os proponentes que realizaram lances na fase aberta, limitando-se a um lance único de preço, 

menor que o último lance de preço ofertado na fase aberta. 

 

5.2. Nesta etapa, os Proponentes Vendedores poderão fazer oferta única de preço, por 

empreendimento, de valor menor que o último lance de preço ofertado. 

 

5.3. Após a inserção do lance de preço, a plataforma exibirá uma mensagem de confirmação do 

lance para o Proponente Vendedor, que deverá confirmá-lo para que seu lance seja registrado. 

 

5.4. Caso o Proponente Vendedor não efetue lance na fase fechada, será considerado válido o 

último lance ofertado pelo Proponente Vendedor na fase aberta. 

 

5.5. Durante a fase fechada, os Proponentes Vendedores não terão a informação do status de sua 

proposta. Somente tomarão conhecimento da situação do seu lance após encerramento do leilão e 

divulgação do resultado. 
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5.6. Ao término da fase fechada, a COPEL ENERGIA, a seu exclusivo critério, poderá realizar ajustes 

(incremento ou decremento) da quantidade demandada para cada produto, de modo a assegurar que 

nenhum Proponente Vendedor fique parcialmente atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

  


