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CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2020 
             

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 
 

As perguntas relacionadas abaixo foram transcritas conforme recebidas pela COPEL no e-mail:  
mesa.energia@copel.com      

 
1 - A SPE não possui construção nos últimos 36 meses, será necessário entregar algum documento?  
R:   Neste caso, basta apresentar uma autodeclaração informando que o PROPONENTE VENDEDOR, bem 
como seus controladores diretos ou indiretos e, se for o caso, as empresas participantes do consórcio, 
SPE, não possui construção nos últimos 36 meses anteriores a publicação deste Edital. 
 
2 - Poderiam enviar modelo da Declaração?  
R:   Por se tratar de uma autodeclaração, o modelo é de elaboração do próprio proponente. 
 
3 - Documentos com assinatura dos representantes poderá ser realizada por meio digital – 

Certisign?  
R:   Sim, especificamente para os documentos do processo de habilitação. 
 
4 - Gostaria de entender se a nossa empresa poderá ser habilitada para primeira etapa da licitação 

da COPEL, com base no item 5.4.1., III), considerando o capital subscrito e integralizado do grupo 
com sede na França?  

R:   Sim, no caso de documentos emitidos no exterior, estes deverão ser acompanhados de tradução 
Juramentada, conforme previsto no item 5.3. do Edital. 
 
5 -  Poderiam ser consideradas empresas comercializadoras integradas à Grupos que possuem 

ativos de geração?  
R:   Não. Por ser o Edital restrito a agentes de geração, o empreendimento deve ser identificado no 
processo de adesão/habilitação. 
 
6 -   Do ponto de vista de análise de crédito, gostaríamos de sugerir que a COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA fosse interveniente anuente garantidora no contrato dando peso maior 
inclusive para empresas que vão precisar de financiamento para construção dos ativos.  

R:   Será emitida Carta Fiança Corporativa com a COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA como fiadora, 
conforme Anexo VII da minuta de contrato. 
 
7 -   A comprovação de patrimônio líquido mencionado no inciso I do item 5.4.1. pode ser realizado 

por controlador direto e indireto de uma SPE já constituída?  
R:   Os casos de comprovação de indicadores financeiros por controladores indiretos serão analisados 
pela comissão de habilitação do leilão. 
 
8 -   Em caso de criação de consórcio para a participação como PROPONENTES VENDEDORES e caso 

já exista a SPE constituída, como aplicar o item 5.4.3?  
R:   Não haveria necessidade de a SPE participar do consórcio, porém, para esta situação, o consórcio 
deve ter o mesmo quadro societário que a SPE já constituída. 
 
9 -   Como participar com uma SPE que ainda está sendo transferida para outro controlador? O novo 

controlador pode obter uma procuração para poder assinar os documentos pela SPE ou é 
necessário a criação de um consórcio?  
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R:   Neste caso, uma alternativa aceita seria o controlador obter uma procuração para assinar pela SPE e 
ser apresentado uma declaração garantindo a conclusão da transferência até o prazo previsto no item 
13.4. do Edital. Os dados requeridos no item 5, sempre que aplicáveis, deverão ser do novo controlador. 


