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CUSD - CATIVO
CONDIQOES ESPECIFICAS DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIQAO

1. TIPO DE SOLICITAQAO: REDUgAO DE DEMANDA
2. DADOS DA CONTRATADA
RAZAO SOCIAL

CNPJ/MF N°

CELG DISTRIBUigAO S.A
ENDEREgO

CELGJ)________ ___________

01.543.032/0001-04
Inscrigao Estadual N°

RUA 2. QUADRA A-37, EDIFICIO GILENO DE GODOI, S/N
BAIRRO
MUNICIPIO

ESTADO

JARDIM GOIAS
REPRESENTANTE LEGAL:

GOIAS
CPF N°

GOIANIA

MARYLIA ELPIDIO DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE LEGAL:

700.931.091-21
CPF N°

3. DADOS DO CONTRATANTE
RAZAO SOCIAL

CNPJ/MF N°

6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES
ENDEREgO DA SEDE

09.580.106/0001-86
Inscrigao Estadual N°

RODOVIA BR-020 KM 7 CXPST 147 SALA A
BAIRRO
MUNICIPIO

ESTADO

VILLAGE
FORMOSA
ENDEREgO DA UNIDADE CONSUMIDORA

GO

RODOVIA BR-020 KM 65 FORTE SANTA BARBARA CX POSTAL 147
BAIRRO
MUNICIPIO

ESTADO

ZONA RURAL

GO

FORMOSA

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF N°

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF N°

N° DO CONTRATO

PRAZO DO
CONTRATO

4. DADOS DO CONTRATO
PRORROGAgAO
AUTOMATICA

NUMERO DO
CLIENTE (UC)

163/2019

12 MESES

12 MESES

10029097183

DATA DE INICIO DA
VIGENCIA

13-./ lQl£C±3_

5. DADOS DE FATURAMENTO
SUBGRUPO
TARIFARIO

MODALIDADE TARIFARIA:

CLASSE TARIFARIA

A4

Horaria Verde

PODER PUBLICO

DIA DE VENCIMENTO DA
FATURA ESCOLHIDO

ATIVIDADE PRINCIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA

CODIGO DA ATIVIDADE

SEGURANQA E ORDEM PUBLICA

8424-8/00

TENSAO DE FORNECIMENTO

6. DADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
TENSAO DE MEDIcXo

CARGA INSTALADA

NOMINAL: 34,5 kV
PONTO DE ENTREGA

115 kV
PERDA DE TRANSFORMAgAO

-kW
POTENCIA DA SUBESTAgAO

FA21400953

0,0 %

-kVA
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CUSD - CATIVO
7. MONTANTE DE USO DE DEMANDA CONTRATADOS (kW)
PARA TARIFA HORARIA
VERDE

PERIODO

HORARIO UNICO
JAN / DEZ

PARA TARIFA HORARIA AZUL
HORARIO DE PONTA

HORARIO FORA DE PONTA

300

-/8. ENCARGO DE CONEXAO

VALOR DO ENCARGO DE CONEXAO
R$ -

APLICAVEL COBRANQA DE ENCARGO DE CONEXAO
NAO

9. DADOS DA CONEXAO
PONTOS DE CONEXAO

TENSAO (kV)

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE DE DEMANDA
DA CONEXAO (kVA)

10. INSTALAQOES
INSTALAQOES DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE

INSTALAQOES DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA

Conjunto de equipamentos e demais acessdrios relacionados
no PROJETO EL^TRICO - - - - "SE CLIENTE", aprovado pela
CONTRATADA conforme copia anexada ao presente contrato.

LISTAR EQUIPAMENTOS

11. PONTOS DE MEDIQAO
PONTOS DE MEDIQAO

LOCALIZAQAO

MEDIDORES PRINCIPAIS

PONTOS DE MEDIQAO

LOCALIZAQAO

MEDIDORES RETAGUARDA

12. INVESTIMENTO EM OBRAS PARA O ATENDIMENTO
HA NECESSIDADE DA REALIZAQAO DE OBRAS: NAO
NUMERO DO
CONTRATO DE
NUMERO DO ORQAMENTO
VALOR GLOBAL DA OBRA
PRESTAQAO DE
SERVIQO
R$ GUSTO
ADICIONAL A
SER PAGO PELA
CONTRATADA

CUSTO DA OBRA
PROPORCIONALIZADO

E.R.D

RS -

RS -

R$ -

PARTICIPAQAO
FINANCEIRA DO
CONTRATANTE
R$ -

DEMANDA
MINIMA DE
INVESTIMENTO

DEMANDA
CONTRATADA
ANTERIOR (DCA)

- kW

- kW
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13. DADOS DE COMUNICAQAO ENTRE AS PARTES
CONTRATANTE
CONTATO

Spaniel Ay no r im

Mo'CP.eS_____________

ENDEREQO

TELEFONE

E-MAIL J* Chool^] Q/xIrl®, jtjk /3; /{t J03j Jcj.

M 93913- X15P
FAX

dLwitlsrr^'n’n'

|

6om
CONTRATADA

CONTATO
MARYLIA ELPIDIO DOS SANTOS SILVA
ENDEREgO

TELEFONE

BLOCO B - RUA 02, QUADRA A37, 505 - JARDIM GOlAS, GOIANIA - GO, 748051800020
E-MAIL

(62) 3243-2080
FAX

CUENTESFEDERAIS.GOIAIS@ENEL.COM
14. DADOS ORQAMENTARIOS E OUTROS
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO
DOTAgAO ORgAMENTARIA N°
VALOR ESTIMADO MENSAL EM R$
VALOR ESTIMADO GLOBAL EM R$

>
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CONDIQ0ES GERAIS DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIQAO

CONTRATADA e CONTRATANTE denominados individualmente por “PARTE” e coletivamente por
“PARTES”, resolvem celebrar o presente Contrato de Uso do Sistema de Distribui^ao, doravante denommado
simplesmente “CONTRATO”, que se regera pelas seguintes clausulas e conduces:

1 - DEFINICOES
Clausula la: Para o perfeito entendimento e precisao da terminologia tecnica empregada neste CONTRATO,
ficam definidos os conceitos para os vocabnlos, termos e expressoes constantes do sen ANEXO I - “DA
TERMINOLOGIA TECNICA”, nao importando suas variances de numero e genero e se empregados na fonna
singular ou plural, o qual, devidamente rubricado pelas PARTES, passa a ser parte integrante deste CONTRATO.

II - OBJETO DO CONTRATO E IDENT1F1CACAO DA UNtDADE CONSUMIDORA
Clausula 2a: O presente CONTRATO tem por objeto regular as condigoes, procedimentos, direitos e obriga9oes
das PARTES em rela^ao ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIQAO
Paragrafo Primeiro: As condiQoes especificas do uso do SISTEMA DE DISTRIBUIQAO sao as descritas na
tabela CondiQoes Especificas, constante no inicio deste CONTRATO, e as Conduces Gerais, as descritas a
seguir.
Paragrafo Segundo: Eventuais altera^oes na modalidade tarifaria podem ser solicitadas pelo CONTRATANTE,
desde que efetuadas formalmente:
(i) ate o termino do periodo de testes a que se refere a Clausula 14;
(ii) apos 12 (doze) ciclos consecutivos e completes de faturamento, a contar da modifica9ao anterior da
modalidade tarifaria; ou
(iii) em ate 3 (tres) ciclos completes de faturamento posteriores a revisao tarifaria da CONTRATADA.
Paragrafo Terceiro: A modalidade tarifaria tambem pode vir a ser alterada por solicita9oes de altera9des na
DEMANDA CONTRATADA ou na tensao de fornecimento que a justifiquem, conforme os criterios
regulamentares de enquadramento.

Ill - DA LEG1SLACAO APL1CAVEL
Clausula 3a: O uso do SISTEMA DE DISTRIBUIQAO de que trata o presente CONTRATO esta subordinado a
LEGISLAQAO APLICAVEL do servi90 de energia eletrica, compreendendo os PROCEDIMENTOS DE
DISTRIBUIQAO e os PROCEDIMENTOS DE REDE, a qual prevalecera nos casos omissos ou em eventuais
divergencias com rela9ao a este CONTRATO e no que couber a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Quaisquer modifica9des supervenientes na referida LEGISLAQAO APLICAVEL, que venham a repercutir neste
CONTRATO, considerar-se-ao automatica e imediatamente aplicaveis.

vona j.
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IV - DA MODAL1DADE E C ONDICOES DO USO DO SISTEMA PE D1STRIBU1CAO
Clausula 4a: O PONTO DE ENTREGA de energia eletrica esta situado na conexao do sistema eletrico da
CONTRATADA com as instalagoes de utilizatjao de energia do CONTRATANTE, sendo, neste caso, na
seccionadora ou chave fusivel, localizada no poste, ambos de propriedade da CONTRATADA, onde esta
localizado o ramal de entrada da cabine de mediQao do CONTRATANTE.
Clausula 5a; A energia eletrica sera fomecida em corrente altemada, trifasica, freqiiencia de 60 Hz, na tensao
nominal e medida, descritas nas CONDICOES ESPECIFICAS.
Clausula 6a: O CONTRATANTE devera informar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia minima de
30 (trinta) dias, qualquer mudan9a relativa a UNIDADE CONS II MI DORA, quando a LEGISLACAO
APLICAVEL e/ou este CONTRATO nao estabelecerem prazo diferente.
Clausula 7a: A CONTRATADA disponibilizara o uso do SISTEMA DE DISTRIBUICAO em conduces
tecnicas satisfatorias, assegurando qualidade, de acordo com os limites de varia^ao de tensao estabelecidos na
LEGISLAGAO APLICAVEL em vigor, ressalvadas as variagoes momentaneas de tensao ocasionadas por
defeitos, manobras, altera9oes bruscas de carga ou perturba9oes similares.
Paragrafo Primeiro: A disponibiliza9ao do uso do SISTEMA DE DISTRIBUICAO prevista nesta Clausula
dependera do cmnprimento, pelo CONTRATANTE, nas epocas proprias, das conduces estipuladas na
LEGISLACAO APLICAVEL, entre as quais os pagamentos devidos a CONTRATADA, nos termos deste
CONTRATO
Clausula 8a: Os PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUICAO determinam em seu Modulo 3 - Acesso ao Sistema
de Distribui9ao - que o CONTRATANTE, por ser UNIDADE CONSUMIDORA conectada em tensao superior a
2,3 kV, e obrigado a ter sistema de prote9ao para impedir danos aos equipamentos nela instalados, quer por
interrup9ao do servi9o, quer por varia9ao de tensao ou de corrente.
Paragrafo Unico: Fica estabelecido entre as PARTES, em decorrencia do previsto no caput desta Clausula, que
nao sao indenizaveis pela CONTRATADA ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, danos ocasionados por
suspensao ou interrup9ao de fomecimento de energia eletrica e/ou por altera9oes nas caracteristicas da corrente ou
tensao disponibilizadas, de acordo com as caracteristicas tecnicas constantes do CONTRATO, bem como na forma
dos niveis de qualidade do fomecimento detenninadas na LEGISLACAO APLICAVEL.
Clausula 9a: Caso o CONTRATANTE possua, na UNIDADE CONSUMIDORA, a revelia da CONTRATADA,
carga suscetivel de provocar disturbios no sistema eletrico da CONTRATADA, ou de consumidores adjacentes,
tais como flutua9ao de tensao ou frequencia, desequilibrios de tensao ou de correntes, distor9ao da forma da onda
de tensao ou de corrente ou de qualquer combina9ao desses efeitos, com valores que ultrapassem os indices
estabelecidos pela LEGISLACAO APLICAVEL,
a CONTRATADA exigira do CONTRATANTE o
cumprimento das seguintes obriga9oes:
(i)
instala9ao de equipamentos corretivos na UNIDADE CONSUMIDORA, no prazo a ser estabelecido
pela CONTRATADA, ou o pagamento do valor das obras necessarias no sistema eletrico, destinadas a
corre9ao dos efeitos desses disturbios; e
(ii) ressarcimento a CONTRATADA de indeniza9oes por danos a equipamentos eletricos acarretados a
outros consumidores, que, comprovadamente, tenham deconido do uso da carga ou gera9ao provocadora dos
disturbios.
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Clausula 10: Nao sera permitida a ligat^ao em paialelo com o sistema da CONTRATADA, de qualquer grupo
gerador do CONTRATANTE, independentemente de sua potencia, a nao ser em casos justificaveis, nos quais a
liga^ao ficara condicionada a analise e aprova9ao previas pela CONTRATADA, bem como sujeita as normas e
instru9oes de opera9ao desta. A inobservancia dos termos desta Clausula implicara imediata suspensao do uso do
SISTEMA DE DISTRIBUI£AO, responsabilizando-se, o CONTRATANTE, por quaisquer danos causados a
CONTRATADA e/ou a terceiros.
Clausula II: As conduces especificas de opera9ao do sistema eletiico do CONTRATANTE poderao exigir
acordo operative a ser finnado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, a criterio desta, o qual, uma vez
formalizado, se tomara parte integrante do presente instrumento.
Clausula 12: O disposto nesta Clausula toma-se aplicavel na hipotese de realiza9ao de obra para atendimento as
solicita9oes do CONTRATANTE, que exija investimentos no SISTEMA DE DISTRIBUICAO, de acordo com
as informa9oes constantes do item 12 das Conduces Especificas (“INVESTIMENTO EM OBRAS PARA O
ATENDIMENTO”).
Paragrafo Primeiro: A execu9ao da obra, em caso de participa9ao financeira do CONTRATANTE, devera ser
precedida de assinatura de contrato especifico pelas PARTES, no qua! serao discriminados as etapas e o prazo de
implementa9ao da obra, as conduces de pagamento da participa9ao financeira, alem de outras conduces
vinculadas ao atendimento.
Paragrafo Segundo: O investimento total sera calculado de acordo com as caracteristicas do fomecimento de
energia eletrica a UNIDADE CONSUMIDORA e nas proposes descritas nas Conduces Especificas, nos
termos da LEGISLA£AO APLICAVEL, send© que:
(a) o valor conespondente ao investimento sob a responsabilidade da CONTRATADA e o resultante do calculo do
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora - ERD, a titulo de Participa9ao Financeira (PF), correspondente a
uma demanda minima de investimento (Dmin), acrescido de outros valores de obras de seu interesse; e
(b) o valor correspondente ao investimento sob a responsabilidade do CONTRATANTE e o resultante do valor
global do investimento, deduzidos os valores do ERD e de outros valores de obras de interesse da
CONTRATADA.
Paragrafo Terceiro: Decorridos 12 (doze) meses de faturamento, a contar da data de liga9ao da UNIDADE
CONSUMIDORA, ou no ato de rescisao antes do referido periodo, a CONTRATADA calculara a media das
demandas faturadas (DF) ate o momento e, caso seja o valor da DEMANDA MEDIA (Dmed) apurada, inferior ao
da soma da demanda minima de investimento (Dmin) com a DEMANDA CONTRATADA anterior (DCA),
descritas nas Conduces Especificas, a CONTRATADA cobrara no faturamento seguinte do CONTRATANTE,
sem prejuizo do disposto na Clausula 41 e a titulo de ressarcimento, o eventual saldo remanescente do investimento
efetuado, o qual sera calculado conforme formula abaixo:
I (R$) = (PF/Dmin) x ((DMin+DCA) - Dmed), onde:
I => Valor em reals da indeniza9ao;
PF => Participa9ao financeira da CONTRATADA;
Dmin => Demanda minima de investimento em kW;
Dmed => Media das demandas fora de ponta faturadas em kW, no periodo. Dmcd=XDF/12;
DF=> Demandas fora de ponta faturadas no periodo em kW;
DCA => Demanda Contratada Anterior em kW.

Pagina 6 de 17

CUSD_Cativo_Poder Publico/CELG/007.2

CUSD-CATIVO
Paragrafo Quarto: O valor da Indeniza^ao (I) definida acima, nao deve, em nenhum caso, superar a Participa^ao
Financeira (PF) da CONTRATADA, descrita nas Conduces Especificas.
Paragrafo Quinto: Caso o CONTRATANTE solicite redugao da DEMANDA CONTRATADA antes de
transcorridos os primeiros 12 (doze) meses de vigencia desse CONTRATO, fica estabelecido que o valor
correspondente a paiticipacjao financeira de sua responsabilidade, previsto no paragrafo segundo, alinea “b” dessa
Clausula, sera recalculado e as eventuais diferen9as serao compensadas no proximo CICLO DE
FATURAMENTO do CONTRATANTE.
Paragrafo Sexto: A redu^ao da DEMANDA CONTRATADA, prevista no paragrafo anterior, compreende
tambem a implementa^ao de medidas de eficiencia energetica e a instala?ao de equipamentos de micro ou
minigera^ao distribuida na UNIDADE CONSUMIDORA do CONTRATANTE.
Paragrafo Setimo: Ao final das obras para atendimento as solicita^oes do CONTRATANTE, caso nao seja
possivel fazer a liga^o da UNIDADE CONSUMIDORA por motive imputavel ao CONTRATANTE, incluindo
mas nao se limitando a fatos relacionados as obras de sua responsabilidade exclusiva, como a instalagao do padrao
de entrada, a CONTRATADA passara a cobrar do CONTRATANTE a DEMANDA CONTRATADA , na
forma acordada no item 7 das Conduces Especificas do CONTRATO (“MONTANTE DE USO DE
DEMANDA CONTRATADOS ’).
Clausula 13: Para atender a UNIDADE CONSUMIDORA, a CONTRATADA colocara a disposiQao do
CONTRATANTE, atraves da SUBESTAC^AO, a DEMANDA CONTRATADA descrita na tabela das
Conduces Especificas.
V- DO PERIODO DE TESTES E AJUSTES
Clausula 14: Ao CONTRATANTE sera concedido periodo de testes, com dura9ao de 3 (tres) ciclos consecutivos
e completes de faturamento, para adequa9ao da DEMANDA CONTRATADA, nas seguintes situa9oes:
(i) no inrcio do fomecimento;
(ii) quando a op9ao de faturamento tenha sido a correspondente ao Grupo B e esteja mudando para o Grupo
A;
(iii) na hipotese de migra9ao para tarifa HORARIA AZUL;
(iv) no caso de acrescimo da DEMANDA, quando maior que 5% (cinco por cento) da contratada.
Paragrafo Primeiro: Durante o periodo de testes, a DEMANDA para fins de faturamento deve ser a medida,
exceto na situa9ao prevista no inciso (iv) do caput, quando deve ser considerado o maior valor entre a DEMANDA
MEDIDA e a DEMANDA CONTRATADA anteriormente a solicita9ao de acrescimo.
Paragrafo Segundo: O valor da DEMANDA CONTRATADA deve ser no minimo de 30 kW, ao menos em urn
dos postos horarios, no periodo de testes.
Paragrafo Terceiro: Sera devida cobran9a por ultrapassagem da DEMANDA CONTRATADA no decorrer de
periodo testes, quando os valores medidos excederem o somatorio:
(i)

da nova DEMANDA CONTRATADA ou inicial; e

7

(ii) de 5% (cinco por cento) da DEMANDA CONTRATADA anterior ou inicial; e
(iii) de 30% (trinta por cento) da DEMANDA CONTRATADA adicional ou inicial.
Pagina 7 de 17

7
CUSD_Cativb_Poder Publico/CELG/007.2

CUSD - CATIVO

Paragrafo Quarto: Faculta-se ao CONTRATANTE solicitar:
(i)

durante o periodo de testes, novos acrescimos da DEMANDA CONTRATADA; e

(ii) ao final do periodo de testes, reduce de ate 50% (cinquenta por cento) da DEMANDA
CONTRATADA adicional ou inicial contratada; devendo, nos casos de acrescimo de demanda,
resultar em um montante superior a 105% (cento e cinco por cento) da DEMANDA CONTRATADA
anterionnente.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA podera dilatar o periodo de testes, mediante solicita^ao justificada do
CONTRATANTE
Paragrafo Sexto: A tolerancia estabelecida sobre a DEMANDA CONTRATADA adicional ou inicial de que trata
o inciso (iii) do Paragrafo Terceiro desta Clausula, se refere exclusivamente a cobraii9a de ultrapassagem, nao
estando associada a disponibilidade de acrescimo da DEMANDA CONTRATADA.
Clausula 15: Ao CONTRATANTE sera concedido periodo de ajustes, com dura5ao de 3 (ties) ciclos
consecutivos e completes de faturamento, para adequatjao do FATOR DE POTENCIA, nas seguintes situa9oes:
(i)

inicio do fomecimento;

(ii)

altera9ao do sistema de mediae para mediae horaria apropriada, conforme valores
correspondentes a energia eletrica e demanda de potencia reativas excedentes, apurados nos tennos
da LEGISLACAO APLICAVEL;

(iii)

solicita9ao de inclusao na modalidade tarifaria horaria decorrente de op9ao de faturamento ou
mudan9a de grupo tarifario.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA pode dilatar o periodo de ajustes. mediante solicita9ao fimdamentada do
CONTRATANTE
Paragrafo Segundo: Para as situa9oes de que trata o item (i) desta Clausula, a CONTRATADA deve calcular e
informar ao CONTRATANTE os valores correspondentes a energia eletrica e demanda de potencia reativas
excedentes, sem efetuar a cobran9a.
Paragrafo Terceiro: Para as situa9oes de que trata o item (ii) desta Clausula, a CONTRATADA deve efetuar a
cobran9a dos menores valores entre os calculados da fonna estabelecida pela LEGISLACAO APLICAVEL,
infonnando ao CONTRATANTE os valores correspondentes a energia eletrica e demanda de potencia reativas
excedentes, que passarao a ser efetivados da fonna estabelecida pela LEGISLACAO APLICAVEL.
VI - DA DEMANDA CONTRATADA
Clausula 16: A DEMANDA CONTRATADA solicitada pelo CONTRATANTE devera con'esponder ao perfil
de consume associado a CARGA INSTALADA na UNIDADE CONSLMIDORA.
Paragrafo Primeiro: Sobre a parcela da DEMANDA MEDIDA integralizada que superar em mais de 5% (cinco
por cento) a DEMANDA CONTRATADA sera aplicada TARIFA DE ULTRAPASSAGEM, confom^ o,
previstona LEGISLACAO APLICAVEL.
/ /;
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Paragrafo Segundo: Eventuais solicita^oes de redusao da DEMANDA CONTRATADA devem ser fonnuladas
por escrito e com antecedencia minima do inicio do CICLO DE FATURAMENTO pretendida para a sua
aplicagao, conforme abaixo:
(i)

90 (noventa) dias para a UNIDADE CONSUMIDORA pertencente ao subgrupo tarifario A4;

(ii)

180 (cento e oitenta) dias para a UNIDADE CONSUMIDORA pertencente aos demais subgrupos
tarifarios.

Paragrafo Terceiro: Nos tennos da LEGISLACAO APLICAVEL, nao sera pennitida mais de uma redi^ao da
DEMANDA CONTRATADA em um periodo de 12 (doze) meses, com exce9ao dos casos de implementa^ao de
medidas de conserva9ao, incremento a eficiencia e ao uso racional de energia eletrica, que podem ser solicitados a
qualquer tempo, ficando apenas condicionados a previa comprovagao e aprova9ao pela CONTRATADA, bem
como nas hipoteses de instala^o de micro ou minigera9ao distribuida, desde que o CONTRATANTE infonne na
solicita9ao de acesso a proposta de novos montantes da DEMANDA CONTRATADA.
Paragrafo Quarto: A DEMANDA CONTRATADA podera ser acrescida, mediante solicita9ao com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade do sistema de distribui9ao. Em caso de
indisponibilidade do SISTEMA DE DISTR1BUICAO e necessidade de obras para o atendimento ao acrescimo
da DEMANDA CONTRATADA o CONTRATO devera ser aditado ou substituido para dispor sobre as
conduces e formas que assegurem o ressarcimento de eventuais investimentos realizados pela CONTRATADA.
Paragrafo Ouinto: Dependerao de previa e expressa manifesta9ao da CONTRATADA, quaisquer acrescimos de
valores de DEMANDA CONTRATADA e/ou aumento da CARGA INSTALADA pretendidos pelo
CONTRATANTE, nos tennos da LEGISLACAO APLICAVEL
Paragrafo Sexto: Em caso de inobservancia, pelo CONTRATANTE, ao disposto no Paragrafo Quinto desta
Clausula, a CONTRATADA ficara desobrigada de manter a qualidade do servi90, podendo, inclusive, suspender o
fomecimento de energia, a fun de garantir a seguran9a do SISTEMA DE DISTRIBUICAO.
Paragrafo Setimo: A altera9ao da DEMANDA CONTRATADA devera ser fonnalizada por meio de aditamento
contratual ou novo contrato.
VII - DA MED1CAO. PROTECAO, CONTROLE DO FORNECIMENTO E ACESSO AS INSTALACOES
Clausula 17: O CONTRATANTE esta obrigado a coloca9ao de caixas, quadros, paineis ou cubiculos destinados a
medidores, transfonnadores de mediae e outros aparelhos da CONTRATADA, necessarios a medi9ao de energia
e a prote9ao destas instances, em locais apropriados de livre e facil acesso.
Clausula 18; Os aparelhos referidos na Clausula anterior poderao ser aferidos periodicamente pela
CONTRATADA e segundo criterios estabelecidos na legisla9ao metrologica, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, solicitar afer^oes extras, conforme o disposto na LEGISLACAO APLICAVEL.
Clausula 19: O CONTRATANTE sera responsavel, na qualidade de depositario a titulo gratuito, pela custodia
dos equipamentos de mediae e de seus acessorios, quando instalados no interior da UNIDADE
CONSUMIDORA ou, se por solicita9ao do CONTRATANTE. os equipamentos forem instalados em area
exterior a UNIDADE CONSUMIDORA
Clausula 20: O CONTRATANTE devera fazer todos os ajustes da prote9ao eletrica na sua SUBESTACAO^
receptora, de modo a toma-la seletiva em fiui9ao da prote9ao feita pela CONTRATADA em seu sistema.
/ ]/j
//
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Clausula 21; O CONTRATANTE distribuiia a sua carga de modo a manter um valor de corrente coincidente nas
03 (ties) fases, nao devendo a diferenga entre 02 (duas) fases quaisquer ser maior que 10% (dez por cento) em
relagao a media das correntes nas 03 (tres) fases.
Clausula 22: Fica assegurado a CONTRATADA, a qualquer tempo, por meio de sens representantes devidamente
credenciados, acesso as instances eletricas de propriedade do CONTRATANTE, onde estao localizados os
equipamentos de medi^ao de propriedade da CONTRATADA, para efetuar med^oes, inspe^oes, coleta de dados
e/ou colher informa96es sobre assuntos peitinentes ao fimcionamento dos aparelhos e/ou das instances eletricas
diretamente ligadas ao sistema da CONTRATADA, sob pena de suspensao do servi9o , confonne previsto na
LEGISLACAO APLICAVEL.
Clausula 23: E de responsabilidade tecnica do CONTRATANTE, apos o PONTO DE ENTREGA, manter a
adequa9ao tecnica e a seguraii9a das instances eletricas interaas da UNIDADE CONSUMIDORA, como
tambem realizar as reformas e/ou substitui9ao de condutores, equipamentos e componentes, as suas expensas,
sempre que ficarem em desacordo com as normas e/ou padroes da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas ABNT, ou outra organiza9ao credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade
Industrial - CONMETRO, bem como em desacordo com as normas e padroes da CONTRATADA.
Paragrafo Unico: As perturba9oes produzidas por defeitos ou inadequa9ao das instances intemas do
CONTRATANTE que Ihe causarem prejuizos, bem como a CONTRATADA ou a terceiros, serao de
responsabilidade do CONTRATANTE.
Vlll - DA TARIFA. TRIBUTOS. FATURAMENTO, PAGAMENTO E RESSARCI1V1ENTO
Clausula 24: As TARIFAS a serem aplicadas, bem como as TAR1FAS DE ULTRAPASSAGEM, serao as
homologadas pela Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, validas para a area de concessao da
CONTRATADA, com os ajustes previstos na LEGISLACAO APLICAVEL.
Paragrafo Unico: As TARIFAS sao homologadas pela ANEEL, atraves de processes de reajuste anual e revisao
tarifarios periodica, na forma da LEGISLACAO APLICAVEL. Aos valores tarifarios homologados pela ANEEL
sao adicionados tributos criados por Leis especificas.
Clausula 25: Quando a atividade economica do CONTRATANTE, descrita nas Conduces Especificas, for de
irriga9ao para atividade de agropecuaria ou atividade de aquicultura, para classe rural, o faturamento para aplica9ao
do beneficio tarifario a que tem direito, confonne o previsto na LEGISLACAO APLICAVEL, sera considerado
somente a partir da data de programa9ao do medidor para implanta9ao do horario reservado.
Paragrafo Primeiro: Para o CONTRATANTE exercer o direito a este beneficio, devera apresentar solicita9ao
por escrito ou outro meio que possa ser comprovado.
Paragrafo Segundo: O beneficio tarifario do CONTRATANTE sera suspenso quando ocorrer uma das seguintes
situa9oes:
a) em caso de fiscaliza9ao efetuada pela CONTRATADA, ficar comprovada a utiliza9ao de cargas nao
destinadas exclusivamente para atividade de iniga9ao agropecuaria ou aquicultura. O beneficio pennanecera
suspenso ate que o CONTRATANTE separe eletricamente estas cargas nao destinadas a atividade de iniga9ao
agropecuaria ou aquicultura.
b) caso seja configurada a ocorrencia de qualquer hipotese prevista para a suspensao do fomecimenta
confonne LEGISLACAO APLICAVEL
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Clausula 26: Mensalmente a CONTRATADA efetuara as leituras para faturamento em intervalos de
aproximadamente 30 (trinta) dias, considerando as datas previstas nas FATURAS de energia eletrica para a leitura
dos medidores, podendo haver periodos com o minimo de 27 (vinte e sete) e maximo de 33 (trinta e tres) dias em
rela^ao ao consume.
Paragrafo Unico: Para o primeiro faturamento da UNIDADE CONSUMIDORA, ou havendo necessidade de
remanejamento de rota ou reprograma^ao do calendario, as leituras poderao ser realizadas, excepcionalmente, em
intervalos de no minimo 15 (quinze) e no maximo 47 (quarenta e sete) dias. No caso de remanejamento de rota ou
reprograma^ao do calendario, o CONTRATANTE sera infonnado, por escrito, com antecedencia minima de um
ciclo de faturamento, podendo a referida informa^o ser incluida na fatura de energia eletrica.
Clausula 27: A DEMANDA mensal faturavel sera o maior valor dentre a DEMANDA CONTRATADA ou a
maior POTENC1A demandada, verificada por medico, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos, durante
o period© de faturamento.
Paragrafo Unico: Sera aplicada a TARIFA DE ULTRAPASSAGEM a parcela de DEMANDA MEDIDA
integralizada que, considerada a tolerancia de 5% (cinco por cento) regularmente pennitida, superar os valores
estabelecidos neste CONTRATO.
Clausula 28: O faturamento da DEMANDA de potencia, observados os respectivos segmentos horarios quando
for o caso, sera o maior valor dentre aqueles a seguir definidos:
(a) A DEMANDA CONTRATADA ou a DEMANDA MEDIDA, no CICLO DE FATURAMENTO,
exclusive nos casos de UNIDADE CONSUMIDORA classificada como Rural ou reconhecida como sazonal.
(b) A DEMANDA MEDIDA no CICLO DE FATURAMENTO ou 10% (dez por cento) da DEMANDA
CONTRATADA, observada a condisao prevista no paragrafo primeiro desta Clausula, quando se tratar de
UNIDADE CONSUMIDORA classificada como rural ou reconhecida como sazonal.
Paragrafo Primeiro: A cada 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do CONTRATO, caso nao se
verifique, por segment© horario, DEMANDA MEDIDA igual ou superior a DEMANDA CONTRATADA em
pelo menos 3 (tres) ciclos completes de faturamento, e enquadrando-se o CONTRATANTE na letra (b) desta
Clausula, a CONTRATADA cobrara complementannente, na fatura referente ao 12° (decimo segundo) ciclo, as
diferen9as positivas entre as 3 (tres) maiores DEMANDAS CONTRATADAS e as respectivas DEMANDAS
registradas.
Paragrafo Segundo: Para a UNIDADE CONSUMIDORA reconhecida como sazonal sera verificado o seu
correto enquadramento a cada 12 (doze) ciclos consecutivos de faturamento na fonna da LEGISLACAO
APLICAVEL, a partir do mes em que for reconhecida a sazonalidade.
Paragrafo Terceiro: Caso nao se confirme o enquadramento como sazonal, a UNIDADE CONSUMIDORA sera
faturada sem o beneficio da sazonalidade, a partir do ciclo de faturamento seguinte ao da constata9ao de nao
verifica9ao da condi9ao para o enquadramento. Novo pedido de analise de enquadramento podera ser realizado
pelo CONTRATANTE, depois de transcorridos 12 (doze) ciclos consecutivos de faturamento, a contar da
suspensao do reconhecimento da sazonalidade.
Clausula 29: O CONTRATANTE obriga-se a pagar a CONTRATADA o valor conespondente as DEMANDAS
CONTRATADAS, mesmo que nao tenha consume de energia eletrica registrado.
Clausula 30: Para aplica9ao das tarifas diferenciadas, quando for o caso, a CONTRATADA levara em
considera9ao o HORARIO DE PONTA e o HORARIO FORA PONTA,/definidos no ANEXO I dest/ ///////
CONTRATO.
I \
(m
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Paragrafo Unico: Por necessidade de seu sistema eletrico, e/ou implanta^ao do horario de verao, a
CONTRATADA reserva-se o direito de alterar o horario de ponta. mediante previa comunica^ao por escrito ao
CONTRATANTE.
Clausula 31: Caso a UNIDADE CONSUMIDORA seja elegivel a ser faturada pela tarifa do GRUPO B, o
CONTRATANTE podera solicitar a aplica?ao desse tipo de tarifa, a qual conespondera a respectiva classe da
UNIDADE CONSUMIDORA, na forma da LEGISLACAO APLICAVEL.
Paragrafo Primeiro: Uma vez atendidos os prazos e conduces da Resolute ANEEL n° 733 de 06 de setembro de
2016, a UNIDADE CONSUMIDORA faturada pela tarifa do GRUPO B, podera optar pela modalidade tarifaria
horaria branca ou simplesmente tarifa branca.
Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE pode solicitar, a qualquer tempo, o regresso a modalidade tarifaria
convencional monomia, somente podendo fazer uma nova adesao a tarifa branca apos um prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.
Paragrafo Terceiro: Na hipotese de tomar-se inaplicavel a tarifa do GRUPO B, por solicitagao do
CONTRATANTE ou por falta de enquadramento aos requisites regulamentares, devera ser celebrado novo
contrato, disciplinando as conduces de uso do SISTEMA DE DISTRIBUICAO e o respect!vo faturamento.
Clausula 32: A ENERGIA REATIY'A e a DEMANDA de POTENCIA reativa que excederem as quantidades
permitidas pelo FATOR DE POTENCIA de referencia - atualmente de 0,92 - serao faturadas de acordo com o
criterio estabelecido na LEGISLA^AO APLICAVEL, devendo o CONTRATANTE manter o FATOR DE
POTENCIA o mais proximo possivel do intervalo entre 0,92 e 1 (um).
Paragrafo Unico: Cabera ao CONTRATANTE, as suas expensas. cuidar para que o FATOR DE POTENCIA da
UNIDADE CONSUMIDORA atenda ao disposto nesta Clausula, inclusive, instalando equipamentos corretivos
quando necessario.
Clausula 33: Ao valor faturado serao acrescidos o ICMS e todos os demais tributes e/ou encargos incidentes sobre
a operagao, de acordo com a LEGISLACAO APLICAVEL.
Paragrafo Unico: As PARTES declarant que a incidencia e/ou destaque dos tributes nas FATURAS sao
definidos por meio de leis e/ou regulamentos emitidos pelas AUTORIDADES COMPETENTES, ficando a
CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade por eventuais discordancias do CONTRATANTE com
rela^ao aos referidos procedunentos.
Clausula 34; A CONTRATADA, conforme o disposto na regulamenta9ao, mensalmente emitira FATURA
relativa a utiliza9ao do SISTEMA DE DISTRIBUI^AO pelo CONTRATANTE, cujo vencimento sera o descrito
nas Conduces Especificas.
Paragrafo Unico: Caso o vencimento da FATURA nao corresponda a DIA UTIL, o seu pagamento devera ser
realizado no DIA UTIL imediatamente subsequente a data de vencimento, sob pena de aplica9ao do disposto na
Clausula 36 deste CONTRATO.
IX - DA SUSPENSAO DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBU1CAO
Clausula 35: A CONTRATADA podera suspender o uso do SISTEMA DE DISTRIBUICAO objeto de:
CONTRATO, nas hipoteses e da forma previstas neste CONTRATO e na LEGISLACAO APLICAVEL. /
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Paragrafo Primeiro: Nos casos de necessidade de execu^ao, pela CONTRATADA, de services de melhoramento
ou ainpliacao em suas redes, ou para desenvolver trabalhos de manutencao preventiva ou corretiva de ordem
tecnica ou de seguranca das instalacoes e/ou em situacoes de emergencia, em que haja necessidade de interromper
o seu uso, a CONTRATADA ficara isenta de qualquer responsabilidade pela sua descontinuidade , nao sendo
caracterizado, portanto, como descontinuidade de service, de acordo com o § 3° do aitigo 6° da Lei 8987/95.
Paragrafo Segundo: Tambem nao se caracteriza como descontinuidade do service a suspensao do uso do
SISTEMA DE DISTRIBUICAO efetuada nos termos dos artigos 168 a 175 da Resolucao n° 414/2010 da
ANEEL, tendo em vista a prevalencia do interesse da coletividade, de acordo com o artigo 140 da Resolucao
414/2010 da ANEEL, e quando assim definido pela LEGISLA^AO APLICAVEL.
X - INADIMPLEMENTO E RESCISAO
Clausula 36: Caso, por qualquer motivo, o CONTRATANTE deixe de pagar quaisquer quantias devidas ate a sua
data de vencimento, o CONTRATANTE ficara sujeito ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento)
sobre o valor total devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, pro rata tempore, devendo
este valor ser corrigido pela variacao positiva acumulada do 1GP-M da data de seu vencimento ate a data do
efetivo pagamento, sem prejuizo do direito da CONTRATADA de suspender o uso do service .
Paragrafo Unico: A multa moratoria prevista no caput desta Clausula esta de acordo com os limites maximos
previstos na LEGISLACAO APLICAVEL, ficando acordado entre as PARTES que, na hipotese de alteracao de
tais limites maximos, estes passarao a ser aplicaveis a este CONTRATO automaticamente, independentemente de
comunicacao ao CONTRATANTE.
Clausula 37; O presente CONTRATO e celebrado em carater irrevogavel e irretratavel pelo prazo de sua
vigencia, ressalvadas as hipoteses de resolucao pela PARTE adimplente, na ocorrencia de quaisquer das seguintes
hipoteses:
(i) em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer obrigacao prevista neste CONTRATO e/ou na
LEGISLACAO APLICAVEL, desde que nao seja sanada satisfatoriamente dentro dos prazos
regulamentares estabelecidos e/ou acordados entre as PARTES, apos notificacao por escrito da PARTE
adimplente a outra PARTE;
(ii) caso seja decretada a falencia, deferida a dissolucao ou a liquidacao judicial ou extrajudicial da outra
PARTE, independentemente de aviso ou notificacao.
Paragrafo Unico: As disposiedes contidas neste CONTRATO que prevejam penalidades, indenizacao ou
limitacao de responsabilidade, continuarao em vigor mesmo apos a rescisao, cancelamento ou vencimento deste
CONTRATO
Clausula 38: O CONTRATANTE obriga-se a indenizar a CONTRATADA, na hipotese de rescisao ou resilicao
do CONTRATO, pelos investimentos realizados no sistema eletrico para a prestacao do service objeto deste
CONTRATO, ainda nao amonizados na forma da sua Clausula 12, inclusive os relatives a compra e venda de
energia eletrica, sem prejuizo do previsto no artigo 416 do Codigo Civil Brasileiro.
Clausula 39: O encerramento contratual antecipado implicara, a titulo de multa rescisoria, e sem prejuizo de outras
obrigacoes previstas neste CONTRATO, nas cobrancas correspondentes ao:
(i) valor relative ao faturamento da DEMANDA CONTRATADA subsequente a data prevista para q /
encerramento no momento da solicitacao, limitado a 6 (seis) meses, para os postos HORARIOS DE /
PONTA e FORA DE PONTA, quando aplicavel; e
A
/ li

1
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(ii) valor correspondente ao faturamento de 30 kW pelos meses remanescentes alem do liinite fixado no
inciso (i), sendo que no caso de modalidade TARIFARIA AZUL, a cobrantja sera realizada apenas para o
posto HORARIO FORA PONTA
Paragrafo Unico; Paia a UNIDADE CONSUMIDORA enquadrada na TARIFA OPTANTE B, a cobranpa que
se fa?a pelo encerrainento contratual antecipado sera definida pelo faturamento dos meses remanescentes ao
termino da vigencia do CONTRATO, obtido pelo produto da TUSD fio B, vigente na data de solicita^ao do
encerrainento, sobre a media dos consumes de energia eletrica disponiveis precedentes a data do encerramento,
limitada aos 12 (doze) ultimos CICLOS DE FATURAMENTO.
XI - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR
Clausula 40: As PARTES serao consideradas isentas de responsabilidade por quaisquer onus ou obriga9oes
perante a outra PARTE, nos termos deste CONTRATO, ou perante terceiros, por eventos resultantes de Caso
Fortuito ou For9a Maior, nos tennos do artigo 393 do Codigo Civil Brasileiro, inclusive os causados por terceiros
supridores de energia ao sistema da CONTRATADA, sendo mantidas, porem, todas as dividas e obriga9oes
assumidas ate a data da ocorrencia de tal even to.
Paragrafo Unico: Caso alguma das PARTES nao possa cumprir quaisquer de suas obriga9oes por motivo de Caso
Fortuito ou For9a Maior, o presente CONTRATO permanecera em vigor, ficando a obriga9ao afetada suspensa
por tempo igual ao da dura9ao do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.
XII - VIGENCIA
Clausula 41: Este CONTRATO vigorara pelo prazo descrito nas Conduces Esperificas, e enquanto nao
cumpridas integralmente as obriga9oes contratuais de ambas as PARTES, sendo pronogado automaticamente pelo
periodo descrito nas Conduces Especificas, e assim sucessivamente, ate o maximo de 60 (sessenta) meses,
desde que o CONTRATANTE nao expresse manifesta9ao em contrario, com antecedencia minima de 180 (cento e
oitenta) dias em rela9ao ao termino de cada vigencia.
Paragrafo Unico: Caso o CONTRATANTE solicite encerramento da rela9ao contratual por desativa9ao ou
mudan9a de titularidade da UNIDADE CONSUMIDORA, ou de causa a rescisao deste CONTRATO antes de
terminar o prazo previsto nas Conduces Especificas ou antes do termino do prazo final da renova9ao, devera
notificar a CONTRATADA, ficando responsavel pelo pagamento da multa rescisoria prevista na Clausula 38,
acrescida das perdas e danos decorrentes que superarem o valor da referida multa. incluindo, neste caso, os valores
dos investimentos realizados nas redes de distribui9ao da CONTRATADA previstos na Clausula 12 deste
CONTRATO
XIII - DA GARANTIA
Clausula 42: No caso de inadimplencia pelo CONTRATANTE de mais de 1 (uma) FATURA mensal em um
periodo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA, em garantia ao fiel cumprimento das obriga9oes do presente
CONTRATO, podera condicionar a continuidade do uso do SISTEMA DE DISTRIBUICAO ao oferecimento de
garantia pelo CONTRATANTE, limitado ao valor inadimplido.
Clausula 43; O CONTRATANTE deve apresentar e manter sua garantia pelo periodo de 11 (onze) meses que
sucederem a pemiltima FATURA inadimplida, podendo optar dentre as seguintes modalidades de garantia:
x
(i) carta-fian9a ou seguro;
(ii) dep6sito-caii9ao;

(iii) outra modalidade aceita pela CONTRATADA.

jpda j0^
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Clausula 44; Caso a modalidade de garantia escolhida pelo CONTRATANTE seja de caita-fiaii9a, somente serao
aceitas cartas de fianQa bancaria emitidas a favor da CONTRATADA e tendo como afian^ada o
CONTRATANTE. Essas cartas de fian^a bancaria deverao ser emitidas por bancos comerciais, bancos de
investimento ou bancos multiples, os quais deverao estar classificados como Aaa.br na escala Nacional de Rating
de Longo Prazo divulgado pela Moody s (http://www.moodvs.com.br/brasil/index.htm').
Paragrafo Primeiro; As caitas de fian9a deverao ser emitidas em moeda corrente nacional.
Paragrafo Segundo: As institutes fiadoras deverao observar, especialmente, as veda9des consubstanciadas no
Manual de Nonnas e Instates do Banco Central do Brasil - MNI, quanto aos limites de endividamento e
diversifica9ao do risco.
Paragrafo Terceiro: Deverao acompanhar a Fian9a Bancaria os documentos comprobatorios da condto de
representante(s) legal(is) do fiador, tais como, mas nao limitado a esses:
(i) Estatuto Social;
(ii) Ata de Eleto de Diretoria;
(Hi) Procura9ao;
(iv) Copia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).
Clausula 45: Em caso de cau9ao em dinheiro, o deposit© devera ser efetuado em conta corrente a ser indicada pelo
CONTRATANTE
Clausula 46: O CONTRATANTE compromete-se a manter valida e eficaz a garantia de que trata esta clausula e
era tennos satisfatorios a CONTRATADA, desde a data de sua apresenta9ao ate 10 (dez) DIAS UTEIS apos o
ultimo pagamento devido a CONTRATADA.
Clausula 47; Caso a garantia seja rescindida antecipadamente, o CONTRATANTE, no prazo de ate 3 (tres) dias
apos notifica9ao da CONTRATADA, deve repor e/ou substitui-la por outra de igual teor e fonna.
Clausula 48: Se a CONTRATADA executar a garantia, o CONTRATANTE obriga-se a repor e/ou substitui-la
por outra de igual teor e fonna, em ate 3 (tres) dias, independentemente de notifica9ao.
Clausula 49: A exigencia da apresenta9ao de garantia disciplinada nesse item DA GARANTIA nao se aplica ao
CONTRATANTE que seja prestador de servt publico essencial, na fonna do §1° do artigo 127 da Resotao n°
414/2010 da ANEEL.
XIV- DAS DISPOSIC OES REFERENTES A LICITACAO
Clausula 50: E dispensavel a licita9ao para a celebra9ao do presente CONTRATO, nos tennos do
Artigo 24, inciso XXII , da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, confonne processo de dispensa de licita9ao n°
, cujo ato que autorizou a sua lavratura esta as fls.
, vinculando o CONTRATO ao
e e datado de
referido processo de dispensa de licita9ao.
Clausula 51: A CONTRATANTE declara, sob as penas da lei, que adotou todas as medidas e obteve todas as
aprova9oes para assmto das obriga9oes pactuadas neste CONTRATO, especialmente a previsao das despesas
decorrentes no respective or9amento, conforme especificado no item 14 das Conduces Especificas do CUSD
(Dados Or9amentarios e Outros), obrigando-se ainda, a incluir o saldo remanescente na conta da dota9ao
or9amentaria consignada no or9amento vindouro, mediante emissao de nova Nota de Empenho no inicio de cada
exercxcio.
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Clausula 52: A CONTRATANTE obriga-se a promover, as suas expensas, a publicaQao do presente
CONTRATO e de sens eventuais aditivos, na forma de extrato no Diario da Uniao, do Estado ou do Municipio,
conforme for o caso, em conformidade com o prazo estabelecido na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

XV - DAS DISPOS1C OES GERAIS
Clausula 53: A partir da data de assinatura deste CONTRATO ficam extintos, para todos os fins e efeitos de
direito, outros contratos anterionnente celebrados entre as PARTES que disciplinem o previsto neste
CONTRATO, para a UNIDADE CONSUMIDORA, cuja vigencia vem se prorrogando expressa ou tacitamente
ate a presente data, ressalvado o cumprimento de obriga^oes inadimplidas ou que sejam supervenientes a aludida
extin9ao.
Clausula 54: Este CONTRATO nao podera ser alterado, nem podera haver renuncia as suas disposi^oes, exceto
por meio de aditamento por escrito, assinado pelo(s) representante(s) legal(is) das PARTES, observando o disposto
na LEGISLACAO APLICAVEL.
Clausula 55: Este CONTRATO sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis
brasileiras, e estara sujeito a toda legisla^ao superveniente que afetar o objeto do mesmo.
Clausula 56: Na hipotese de quaisquer das disposiQoes deste CONTRATO tomarem-se ou forem declaradas
invalidas, ilegais ou inexequiveis por qualquer tribunal competente, as PARTES negociarao de boa-fe para acordar
sobre disposi9oes que a substituam e que nao sejam invalidas, ilegais ou inexequiveis e que mantenham, tanto
quanto possivel, em todas as circunstancias, o equilibrio dos interesses comerciais envolvidos, pennanecendo as
demais disposi96es plenamente eficazes e vigentes.
Clausula 57: As PARTES obrigam-se por si e por seus representantes e prepostos, a manter a confidencialidade e
o sigilo de todas as infomia9oes e documentos relatives a outra PARTE, a que tenham acesso em consequencia do
objeto deste CONTRATO, inclusive quanto aos seus tennos e conduces, sem prejuizo de eventuais medidas
judiciais, a nao ser com o proposito de implementar o previsto neste CONTRATO ou em virtude de determina9ao
legal ou regulatoria.
Paragrafo Unico: O compromisso de confidencialidade perdurara na vigencia do CONTRATO e 5 (cinco) anos
apos a sua rescisao.
Clausula 58: O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a instalar junto as instances eletricas da sua
SUBESTA^AO, equipamentos e materials para seu sistema de supervisao, controle e aquisi9ao de dados para
opera9ao do SISTEMA DE DISTRIBUICAO
Clausula 59: Na hipotese de racionamento ou qualquer especie de contingenciamento compulsorio, o presente
CONTRATO reger-se-a pelas normas que venham a ser emanadas pelas AUTORIDADES COMPETENTES.
Clausula 60; Os direitos e obriga9des decorrentes deste CONTRATO se transmitem aos sucessores e cessionaries
das PARTES contratantes, ficando estabelecido que nenhuma cessao ou transferencia feita pelo
CONTRATANTE tera validade, se antes nao for formalmente aceita pela CONTRATADA.
Paragrafo Unico: Os direitos e obriga9oes emergentes deste CONTRATO poderao ser cedidos ou dados em
garantia pela CONTRATADA, independentemente de anuencia do CONTRATANTE.
Clausula 61: A tolerancia das PARTES por qualquer descumprimento de obriga9oes assumidas nest<
CONTRATO, nao sera considerada nova9ao, renuncia ou desistencia de qualquer direito, constituindo uma meyS
liberalidade, nao impedindo a PARTE tolerante de exigir da outra PART
fiel cumprimento desrte
CONTRATO, a qualquer tempo.
j
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Clausula 62: Quanto aos demais aspectos do uso do SISTEMA DE DISTRIBUIQAO nao tratados neste
CONTRATO, observar-se-a o deteraiinado pelas normas de carater geral expressas na LEGISLAQAO
APLICAVEL, devidamente adaptadas, quando for o caso.
Clausula 63: Todos os avisos, notifica^oes e comunica^oes enviados no ambito deste CONTRATO devem ser
feitos por escrito, entregues em maos, sob protocolo, por meio de carta com aviso de recebimento, ou correio
eletronico, para os enderegos descritos nas Condi^oes Espedficas.
Paragrafo Cnico: O CONTRATANTE devera manter atualizados todos os dados cadastrais da UNIDADE
CONSUMIDORA, bem como os relatives as pessoas de contato, devendo informar qualquer altera$ao por escrito
a CONTRATADA com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sendo certo que, enquanto a referida altera9ao
nao for devidamente comunicada, os dados constantes das Conduces Espedficas produzirao todos os efeitos
contratuais.
Clausula 64: O presente CONTRATO e reconhecido pelas PARTES como titulo executivo extrajudicial, na
forma do artigo 784, inciso III, do Codigo de Process© Civil Brasileiro, para efeito de cobranga de todos e
quaisquer valores dele decorrentes, apurados mediante simples calculo aritmetico.
Clausula 65; Fica eleito o foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias, para dirimir questoes decorrentes deste
CONTRATO, com expressa renuncia de qualquer outio, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as PARTES o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para todos os sens efeitos, diante das testemunhas abaixo.
Goiania-GO,

de

de

PELA CONTRATADA

Nome: Marylia ttfpidio dos Santos Silva
Cargo: Procuradora
CPF: 700.931.091-21

Nome:
Cargo:
CPF:
PELO CONTRATAN

d.

NoiimCargo\
CPF:

Jean Lawam

unlor- it Art

Idt 011101964-2 MD/EI

Nome:
Cargo:
Ordenador de Oespesa
68GMF
/
CPF:$<2^3£-Co»-3$’

TESTEMUNHAS:

/bsfrj
Nome: ^.rt,ei Ayr&f'*'
CPF: ^%. 35^^-Sb

I/aD

Mcx^e^
CPF:

do

~ : wy 'w riy
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ANEXO 1 - PA TERMINOLOGIA TECNICA
ANEEL: Agenda Nacional de Energia Eletrica, autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministerio de
Minas e Energia, criada pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que tem por finalidade regular e fiscalizar a
produce, transmissao, distribu^ao e comercializasao de energia eletrica, em confonnidade com as politicas e
diretnzes do governo federal, regulamentada pelo Decreto n° 2.335, de 06 de dezembro de 1997.
ANEXO: todo e qualquer ANEXO deste CONTRATO e os que porventura venham a ser estabelecidos entre as
PARTES
AUTORIDADES COMPETENTES: qualquer orgao que a lei atribua competencia para interferir neste
CONTRATO ou nas atividades das PARTES.
CARGA INSTALADA: soma das potencias nominais dos equipamentos eletricos instalados na UNI DADE
CONSUMIDORA, em conduces de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW).
CICLO DE FATURAMENTO: E o intervalo de tempo entre a data da leitura do medidor de energia eletrica do
mes anterior e a data de leitura do mes de referencia, definida no calendario de faturamento da CONTRATADA.
CONTRATO: o presente CONTRATO de uso do sistema de distribu^ao e seus ANEXOS e aditivos.
DEMANDA: media das POTENCIAS eletricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema eletrico pela parcela da
carga instalada em opera^ao na unidade consumidora, durante urn intervalo de tempo especificado na
LEGISLACAO APLICAVEL, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampere-reativo (kvar), respectivamente.
DEMANDA CONTRATADA: demanda de POTENCIA ativa a ser obrigatoria e continuamente disponibilizada
pela CONTRATADA, no PONTO DE ENTREGA, conforme valor e periodo de vigencia fixados em
CONTRATO, e que deve ser integralmente paga pelo CONTRATANTE, independente de ser ou nao utilizada
durante o CICLO DE FATURAMENTO, expressa em quilowatts (kW).
DEMANDA MEDIA: DEMANDA resultante da divisao da energia medida em um determinado periodo de
fornecimento, por esse mesmo periodo, expressa em quilowatt (kW).
DEMANDA MEDIDA: Maior DEMANDA de POTENCIA ativa, verificada por mediae, integralizada no
intervalo de 15 (quinze) minutos durante o periodo de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM: parcela da DEMANDA medida que excede o valor da DEMANDA
CONTRATADA, expressa em quilowatts (kW).
DIA UTIL: qualquer dia em que os bancos comerciais estarao abeitos na pra^a da sede da CONTRATADA, em
confonnidade com as determinagoes prescritas pelo Banco Central do Brasil.
ENCARGO DE CONEXAO: montantes financeiros relatives as instalagoes de conexao devidos pelo

CONTRATANTE a CONTRATADA;
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIC'AO: valor devido pelo CONTRATANTE pelo uso do
sistema de distribuigao, calculado pelo produto das parcelas da TARIFA DE DEMANDA pelos respectivos
valores da DEMANDA CONTRATADA ou verificados da DEMANDA MEDIDA e de energia;
ENERGIA ATIVA: energia eletrica capaz de produzir trabalho, expressa em quilowatt-hora (kWh).
ENERGIA REAT1VA: energia eletrica solicitada pelos equipamentos eletricos necessaria a manutengao dos
fluxos magneticos e que nao produz trabalho util, expressa em quilovar - hora (kvarlyh

Pagina 1 de 3
CUSD_Cativo_Poder Publico/CELG/007

A

FATOR DE POTENCIA: razao entre a energia eletrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das
energias eletricas ativa e reativa, consumidas num mesmo periodo especificado.
FATURA: documento comercial que apresenta a quantia monetaria total que deve ser paga pelo consumidor a
CONTRATADA, em furn^ao da conexao e uso do sistema ou da prestatpao de services, devendo especificar
claramente os services fomecidos, a respectiva quantidade, tarifa e periodo de faturamento;
GRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com fomecimento em tensao inferior a 2,3 kV,
caracterizado pela tarifa monomia.
HORARIO DE PONTA (P): Periodo definido pela CONTRATADA e aprovado pela ANEEL, compreendido
entre 18:00 e 21:00 horas, com exce9ao feita aos sabados, domingos, terga-feira de Camaval, sexta-feira da Paixao,
Corpus Cliristi, e os feriados dos dias 01 de Janeiro; 21 de abril, 01 de maio, 07 de setembro, 12 de outubro, 02 e 15
de novembro e 25 de dezembro.
HORARIO FORA DE PONTA (F): periodo composto pelo conjunto das horas diarias consecutivas e
complementaies aquelas definidas no horario de ponta.
IGP-M: Indice Geral de Pregos de Mercado, calculado pela Fundagao Getulio Vargas, ou pelo indice que venha a
substitui-lo, oficialmente, ou ainda, nao havendo indice substituto, outro indice escolhido de comum acordo pelas
PARTES, de forma a refletir variagao equivalente ao IGP-M.
LEGISLACAO APLICAVEL: disposigoes Constitucionais, Leis, Medidas Provisorias, Decretos, Licengas,
Autorizagoes, Resolugoes, Poitarias, Regulamentos e outras nonnas aplicaveis a este CONTRATO.
PONTO DE ENTREGA: Ponto de conexao do sistema eletrico da concessionaria com as instalagoes eletricas da
UNIDADE CONSUMIDORA, caracterizando-se como o limite de responsabilidade da CONTRATADA.
POTENCIA: quantidade de energia eletrica solicitada na unidade de tempo, expressa em quilowatt (kW).
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUICAO: conjunto de nonnas, criterios e requisites tecnicos para o
planejamento, acesso, procedimentos operacionais, de medigao e de qualidade da energia aplicaveis ao SISTEMA
DE DISTRIBUICAO e aprovados pela ANEEL;
PROCEDIMENTOS DE REDE: conjunto de nonnas, criterios e requisites tecnicos para o planejamento, acesso,
procedimentos operacionais de medigao e de qualidade da energia aplicaveis a REDE BASICA e aprovados pela
ANEEL;
REDE BASICA: instalagoes pertencentes ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL identificadas segundo
regras e condigoes estabelecidas pela ANEEL;
SISTEMA DE DISTRIBUICAO: instalagoes destinadas a distribuigao de energia eletrica componentes dos ativos
da area de concessao da CONTRATADA
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: composto pelos sistemas de transmissao e de distribuigao de
propriedade das diversas empresas das Regioes Sul, Sudeste, CentroOeste, Norte e Nordeste, com uso
compaitilhado por essas empresas, por onde transitam energias de diversas fontes e destines, sistema esse sujeito a
legislagao pertinente, a regulamentagao expedida pela ANEEL e, no que couber, a operagao e coordenagao do
Operador Nacional do Sistema Eletrico - ONS, instituido pela Lei n° 9.648/98;
SUBESTAC’AO: parte do sistema de potencia que compreende os dispositivos de manobra, controle, protegao,
transformagao e demais equipamentos, condutores e acessorios, abrangendo as obras civis e estruturas de
montagem de responsabilidade do CONTRATANTE, instalados de acordo com os
oes tecnicos defmidos
nonnas aplicaveis e nos procedimentos da CONTRATADA.
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TARIFA: valor monetario estabelecido pela ANEEL, fixado em Reals por unidade de energia eletrica ativa ou da
demanda de POTENCIA ativa.
TARIFA HORARIA: modalidade caracterizada pela aplica^ao de tarifas diferenciadas de DEMANDA de
POTENCIA, de acordo com os postos horarios, horas de utilizagao do dia, confonne a situagao aplicavel ao
presente CONTRATO, considerando as seguintes hipoteses: TARIFA AZUL, TARIFA VERDE, TARIFA
OPTANTE B, OPTANTE B HORARIA BRANCA, HORARIO DE PONTA, HORARIO FORA PONTA
TARIFA AZUL: modalidade estruturada para aplicagao de tarifas diferenciadas de consumo de energia eletrica, de
acordo com as horas de utilizagao do dia e os periodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de
POTENCIA de acordo com as horas de utilizagao do dia.
TARIFA OPTANTE B: UNIDADE CONSUMIDORA pertencente ao GRUPO A, com opgao de faturamento
correspondente ao GRUPO B, nos termos definidos no artigo 100 da Resolugao ANEEL n° 414, de 09 de setembro
de 2010, caracterizado pela tarifa monomia.
TARIFA OPTANTE B HORARIA BRANCA: UNIDADE CONSUMIDORA pertencente ao GRUPO A, com
opgao de faturamento conespondente ao GRUPO B, nos tennos definidos no artigo 100 da Resolugao ANEEL n°
414, de 09 de setembro de 2010, caracterizado pela opgao da modalidade tarifaria branca do artigo 56-A da
Resolugao ANEEL n° 414, de 09 de setembro de 2010, de acordo com as regras da Resolugao ANEEL n° 733 de 06
de setembro de 2016.
TARIFA VERDE: modalidade estruturada para aplicagao de tarifas diferenciadas de consumo de energia eletrica,
de acordo com as horas de utilizagao do dia e os periodos do ano, bem como de uma unica TARIFA DE
DEMANDA de POTENCIA
TARIFA DE DEMANDA: valor em reais de venda de 1 (um) kW de POTENCIA demandada durante um
period© de faturamento.
TARIFA DE ULTRAPASSAGEM: valor em reais aplicado a parcela da DEMANDA MEDIDA integralizada,
que superar o valor da DEMANDA CONTRATADA mais a tolerancia prevista neste CONTRATO.
UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto composto por instalagoes, equipamentos eletricos, condutores e
acessorios, incluida a SLIBESTA^AO, de responsabilidade do CONTRATANTE, caracterizado pelo recebimento
de energia eletrica em apenas um PONTO DE ENTREGA, com medigao individualizada.
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