
 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 03/2021 
 

COMUNICADO RELEVANTE No 01 
 
 

1. A COPEL MERCADO LIVRE informa que os seguintes documentos desta Chamada Pública sofreram 
alterações: 
 

EDITAL 
 
Alteração no item 2.3 – Certificados de Energia Renovável 
 
De: 
 
2.3. Os PROPONENTES VENDEDORES VENCEDORES autorizam a COPEL MERCADO LIVRE, livremente e 
sem ônus, a registrar, certificar, explorar e comercializar os Certificados de Energia Renováveis 
proporcionalmente ao montante de ENERGIA MENSAL CONTRATADA, nos termos do Anexo II do Contrato 
de Compra e Venda de Energia Incentivada Especial – CCVEIE (Anexo IV do Edital), para todo o horizonte do 
Contrato, se comprometendo a fornecer todas a informações, dados e autorizações necessárias para tal. 
 
Para: 
 
2.3. Os PROPONENTES VENDEDORES VENCEDORES autorizam a COPEL MERCADO LIVRE, livremente e 
sem ônus, a registrar, certificar, explorar e comercializar os Certificados de Energia Renováveis 
correspondentes ao montante de energia gerada pelo EMPRENDIMENTO, para todo o horizonte do 
Contrato, se comprometendo a fornecer todas a informações, dados e autorizações necessárias para tal. 
 
Alteração no item 14 – CRONOGRAMA - Com respaldo no item 12 do Edital – Fatos Supervenientes, o 
Edital sofre um adiamento no prazo de recebimento dos documentos de habilitação, bem como no prazo 
para divulgação do resultado da habilitação, conforme abaixo: 

 

Atividade Hora 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Data Data Data 

Divulgação da Chamada Pública de 
Compra de Energia Elétrica 

A partir das 08:00 h 22/02/2021 

Disponibilização do Edital e seus anexos 
no Portal da COPEL MERCADO LIVRE na 
Internet 

Até às 18:00 h 01/03/2021 

Solicitação de esclarecimentos Até às 18:00 h 12/03/2021 03/05/2021 03/08/2021 

Esclarecimentos Até às 18:00 h 19/03/2021 10/05/2021 10/08/2021 

Recebimento, pela COPEL MERCADO 
LIVRE, do Termo de Adesão e demais 
documentos de Habilitação listados no 
item 5 

Até às 18:00 h 25/03/2021 14/05/2021 13/08/2021 



 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 

Informação do resultado de habilitação Até às 18:00 h 01/04/2021 24/05/2021 23/08/2021 

Envio de login e senha para os 
proponentes habilitados  Até às 18:00 h 05/04/2021 26/05/2021 26/08/2021 

Realização da Simulação da Chamada 
Pública  

15:00 h 06/04/2021 28/05/2021 30/08/2021 

Divulgação do resultado individual da 
simulação 

Até às 18:00 h 06/04/2021 28/05/2021 30/08/2021 

Realização da Chamada Pública 10:30 h 08/04/2021 01/06/2021 01/09/2021 

Divulgação do resultado individual para o 
Proponente Vendedor Vencedor 

Até às 18:00 h 09/04/2021 02/06/2021 02/09/2021 

Apresentação da Certificação P90 (MWh) 
com discriminação mensal e planilha com 
expectativa de curva de geração 
horária/anual (8760) 

Até 23/04/2021 16/06/2021 17/09/2021 

Envio do Contrato de Compra e Venda de 
Energia Incentivada Especial - CCVEIE para 
assinatura pelo(s) Proponente(s) 
Vendedor(es) Vencedor(es) 

Até 14/05/2021 07/07/2021 08/10/2021 

Devolução, pelo(s) Proponente(s) 
Vendedor(es) Vencedor(es), do Contrato 
de Compra e Venda de Energia 
Incentivada Especial - CCVEIE assinado 

Até 11/06/2021 04/08/2021 05/11/2021 

 
ANEXO IV – Minuta do CCVEIE 

 
Alteração no item 2.3 – Certificados de Energia Renovável 

 
De: 
 
CLÁUSULA 48ª – A VENDEDORA autoriza a COMPRADORA, livremente e sem ônus, a registrar, certificar, 

explorar e comercializar os Certificados de Energia Renováveis, inclusive a atuar como registrante no processo 
de certificação junto à entidade certificadora, respeitando a proporção da ENERGIA MENSAL CONTRATADA, 
para todo o horizonte do CONTRATO, se comprometendo a fornecer todas a informações, dados e 
autorizações necessárias para tal. 

 
Parágrafo Primeiro - Os custos e receitas decorrentes da atividade de registro, certificação, exploração e 

comercialização dos Certificados de Energia Renováveis, na proporção da ENERGIA MENSAL CONTRATADA, 
serão de responsabilidade da COMPRADORA. 

 
Parágrafo Segundo - A VENDEDORA se compromete a firmar todos os contratos e documentos inerentes 

decorrentes da atividade de registro, certificação, exploração e comercialização dos Certificados de Energia 
Renováveis, sem qualquer ônus e sem direito a receita recorrente, na proporção da ENERGIA MENSAL 
CONTRATADA. 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 

Para: 
 
CLÁUSULA 48ª – A VENDEDORA autoriza a COMPRADORA, livremente e sem ônus, a registrar, certificar, 

explorar e comercializar os Certificados de Energia Renováveis, inclusive a atuar como registrante no processo 
de certificação junto à entidade certificadora, no montante correspondente à energia gerada pelo 
EMPRENDIMENTO, se comprometendo a fornecer todas a informações, dados e autorizações necessárias para 
tal. 

 
Parágrafo Primeiro - Os custos e receitas decorrentes da atividade de registro, certificação, exploração e 

comercialização dos Certificados de Energia Renováveis descritos no parágrafo anterior serão de 
responsabilidade da COMPRADORA. 

 
Parágrafo Segundo - A VENDEDORA se compromete a firmar todos os contratos e documentos inerentes 

decorrentes da atividade de registro, certificação, exploração e comercialização dos Certificados de Energia 
Renováveis, sem qualquer ônus e sem direito a receita recorrente, na proporção da energia gerada pelo 
EMPREENDIMENTO. 

 
 
Alteração de datas do ANEXO III – Documentação de Viabilidade – prorrogação das datas limite para 

atingimento de alguns marcos. Notadamente:  itens de enquadramento do financiamento, assinatura do 
contrato de financiamento, assinatura do contrato de EPC, compra de equipamentos e licença de instalação 
– Exclusivamente para fontes solares. 

 

ITEM 
Empreendimento de fonte SOLAR 

Data original Nova data 

Comprovação da estruturação 
financeira do referido 
EMPREENDIMENTO, mediante 
comprovação do enquadramento do 
financiamento pelos bancos 
envolvidos (BNDES e ou, Banco do 
Nordeste e ou, Bancos Privados) 

60 dias contados da data da realização 
da CHAMADA PÚBLICA 

250 dias contados da data de 
divulgação do resultado da CHAMADA 

PÚBLICA ( 15/12/2021) 
 

Comprovação da estruturação 
financeira do referido 
EMPREENDIMENTO, mediante 
comprovação do Contrato de 
Financiamento em nome da 
VENDEDORA, ou de quaisquer outros 
mecanismos de captação de recursos 
no mercado de capitais doméstico ou 
internacional 

90 dias contados da data da realização 
da CHAMADA PÚBLICA 

 

397 dias contados da data de 
divulgação do resultado da CHAMADA 

PÚBLICA (11/05/2022) 

CONTRATO EPC (contrato de 
engenharia, fornecimento e 
construção dos ativos) com EPCISTA 
de notória capacidade técnica 

90 dias contados da data da realização 
da CHAMADA PÚBLICA 

 

386 dias contados da data de 
divulgação do resultado da CHAMADA 

PÚBLICA ( 30/04/2022) 
 

Declarações emitidas pelos 
fornecedores dos aerogeradores/das 
placas fotovoltaicas, inversores e de 
transformadores, com os quais a 

120 dias contados da data da 
realização da CHAMADA PÚBLICA 

 

325 dias contados da data de 
divulgação do resultado da CHAMADA 

PÚBLICA (28/02/2022) 



 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 

VENDEDORA ou o EPCISTA firmaram 
contratos para a compra dos citados 
equipamentos que serão utilizados no 
projeto do EMPREENDIMENTO, tendo 
efetivado o pagamento da entrada 
(down payment) no valor 
contratualmente acordado entre a 
VENDEDORA ou o EPCISTA e o 
fornecedor ou fornecedores dos 
equipamentos 
Licença de Instalação do 
EMPREENDIMENTO emitida pelo 
órgão ambiental responsável em 
nome da VENDEDORA 

120 dias contados da data da 
realização da CHAMADA PÚBLICA 

 

277 dias contados da data de 
divulgação do resultado da CHAMADA 

PÚBLICA 
(11/01/2022) 

 
 
 
 

2. Ratificam-se os demais documentos não impactados por este comunicado relevante. 
 

3. Os documentos alterados serão republicados consolidando as alterações mencionadas. 
 
 

  
Curitiba, 22 de março de 2021. 


