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CONDIQOES ESPECIFICAS DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER
1. TIPO DE SOLICITAgAO: RENOVAQAO CONTRATUAL
2. DADOS DA CONTRATADA
RAZAO SOCIAL

CNPJ/MF N°

CELG DISTRIBUIQAO S.A. - CELG D
ENDEREQO

01.543.032/0001-04
Inscrigao Estadual N°

RUA 2, N° 505, CEP 74.805/180
BAIRRO
JARD1M GOlAS
REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO

ESTADO

GOIANIA

GOIAS
CPF N°

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
REPRESENTANTE LEGAL:

GO
CPF N°

FORMOSA
3u*\i’or

REPRESENTANTE LEGAL:

N° DO
CONTRATO
599/2019

PRAZO DO
CONTRATO
(MESES)
12

CPF N°

4. DADOS DO CONTRATO
PRORROGAgAO
NUMERO DO
AUTOMATICA
CLIENTE (UC)
(MESES)
12
10029097183

DATA DE INlCIO DA
VIGENCIA:
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5. DADOS DE FATURAMENTO
SUBGRUPO
TARIFARIO:

MODALIDADE
TARIFARIA:

CLASSE TARIFARIA:

A4

Horaria Verde

PODERP BLICO

DATA ESCOLHIDA
DE VENCIMENTO DA
FATURA:

c6digo da
ATIVIDADE

UNIDADE CONSUMIDORA
SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

TENSAO DE
FORNECIMENTO

8424-8/00

6. DADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
TENSAO DE
POTENCIA DA
MEDIQAO
SUBESTAQAO

NOMINAL: 34,5 kV

115 kV

CARGA
INSTALADA

- kVA

-kW

7. DADOS DE COMUNICAQAO ENTRE AS PARTES
CONSUMIDOR
CONTATO

'Pdritd Ayr'OYi \r\

y T\a xx^/d

Mo

ENDEREQO

E-MAIL

tIelEFONE^A rOU

^

Cor*

^ CD./ria4/^*2<b$
FAX

4/) 39373 CONTRATADA
CONTATO
MARYLIA ELPIDIO DOS SANTOS SILVA
ENDEREQO

E-MAIL

BLOCO B-RUA 02, QUADRA A37, 505 -JARDIMGOI S, GOI NIA - GO,

CLIENTESFEDERAIS.GOIAI

74805-1800020
TELEFONE

S@ENEL.COM
FAX

(62) 3243-2080
8. DADOS ORQAMENTARIOS E OUTROS
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO
DOTAQAO ORQAMENTARIA N°
VALOR ESTIMADO MENSAL EM R$
VALOR ESTIMADO GLOBAL EM R$
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CONDIQOES GERAIS DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA CCER

Pelo presente instrumento, CONTRATADA e CONTRATANTE, devidamente qualificados
nas “Condi5oes Especificas” acima, tambem denominados individualmente “Parte” e
coletivamente “Partes, resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia
Regulada - CCER ("CONTRATO”), que se regera pela legislagao e regulamentagao
apiicavel, e pelos seguintes termos e condigoes:
DEFINigOES
Clausula 1a - As expressoes e termos tecnicos utilizados neste CONTRATO tem o
significado constante do Anexo I - “Das Definigoes”, que Integra o presente CONTRATO,
para todos os fins e efeitos.
OBJETO E VIGENCIA
Clausula 2a - Este CONTRATO tem por objeto estabelecer as condigoes de compra de
energia eletrica para suprimento da UNIDADE CONSUMIDORA, sendo vedado o
emprego da energia eletrica fornecida para outros fins diversos dos previstos neste
instrumento a revelia da CONTRATADA e, em qualquer hipotese, para revenda ou
cessao a terceiros.
Par^grafo Primeiro: As condigoes especificas da compra de energia eletrica
regulada. vigencia e a qualificagao das Partes e da UNIDADE CONSUMIDORA sao
as descritas na tabela Condigoes Especificas, constante do inicio deste
CONTRATO.
Par£grafo Segundo: Por este CONTRATO e durante seu prazo de vigencia, a
CONTRATADA obriga-se a fomecer ao CONTRATANTE energia eletrica,
disponibilizando-a no PONTO DE ENTREGA, pelo que o CONTRATANTE obrigase a receber, pagando as TARIFAS aplicaveis, conforme previsto na Clausula 7a.
Par£grafo Terceiro: A energia eletrica medida na UNIDADE CONSUMIDORA
servira de base para o faturamento durante toda a vigencia contratual.
Par^grafo Quarto: 0 CONTRATANTE devera manter atualizados todos os dados
cadastrais da UNIDADE CONSUMIDORA, bem como os relatives as pessoas de
contato, devendo informar qualquer alteragao por escrito a CONTRATADA com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sendo certo que, enquanto a referida
alteragao nao for devidamente comunicada, os dados constantes das Condigoes
Especificas produzirao todos os efeitos contratuais.
Paragrafo Quinto: Para fins de validade deste CONTRATO e em observancia ao
disposto na regulamentagao apiicavel, o CONTRATANTE devera assinar tambem o
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DiSTRIBUigAO - CUSP.
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Clausula 3a - Este CONTRATO vigorara pelo prazo descrito nas Condigoes Especlficas,
sendo prorrogado automaticamente pelo periodo descrito no item 4 das Condigoes
Especlficas, ate o maximo de 60 (sessenta) meses, desde que o CONTRATANTE nao
se manifeste expressamente em contrario a prorrogagao com antecedencia minima de
180 (cento e oitenta) dias em relagao ao termino de cada periodo de vigencia.
Paragrafo Unico: O termino da vigencia deste CONTRATO nao afetara quaisquer
direitos ou obrigagoes anteriores ou decorrentes de tal evento, ainda que o seu
exercicio se de apos a sua ocorrencia.
Clausula 4a - Caso o CONTRATANTE deseje exercer a opgao de adquirir energia
eletrica no Ambiente de Contratagao Livre (ACL) para cobrir, no todo ou em parte, as
necessidades de energia e POTENCIA de suas unidades consumidoras, devera
comunicar formalmente a CONTRATADA responsavel pelo seu atendimento, no prazo
pactuado na Clausula 3a pela nao prorrogagao, total ou parcial, do CONTRATO ou pelo
encerramento antecipado, sujeitando-se as disposigoes aplicaveis a rescisao contratual.
Paragrafo Primeiro: Ao comunicar a opgao de que trata o caput, o CONTRATANTE
devera informar a CONTRATADA se a migragao e total ou parcial, para fins de
celebragao de novo contrato.
Paragrafo Segundo: Na hipotese de nao migragao para o ACL sera devido a
CONTRATADA o faturamento da energia consumida, bem como o ressarcimento
das repercussoes financeiras que venha a incomer, nos termos da LEGISLAQAO
APLICAVEL.
DA LEGISLAQAO APLICAVEL
Clausula 5a - 0 fornecimento da energia eletrica de que trata este CONTRATO esta
subordinado a legislagao/regulamentagao do servigo de energia eletrica, a qual
prevalecera nos casos omissos ou em eventuais divergencias com relagao a este
CONTRATO e no que couber a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Quaisquer
modificagoes supervenientes na referida legislagao/regulamentagao, que venham a
repercutir neste CONTRATO, considerar-se-ao automatica e imediatamente aplicaveis.
DOS MONTANTES E DAS CONDIQOES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
Clausula 6a - A energia eletrica fomecida sera disponibilizada, no PONTO DE
ENTREGA, conforme as Condigoes Especificas.
Paragrafo Unico: 0 PONTO DE ENTREGA de energia eletrica esta situado na
conexao do sistema eletrico da CONTRATADA com as instalagoes de utilizagao de
energia da UNIDADE CONSUMIDORA, 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 medigao do CONTRATANTE.
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DA TARIFA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RESSARCIMENTO
Clausula 7a: As TARIFAS aplicaveis ao fomecimento de energia eletrica objeto deste
CONTRATO serao as homologadas pela ANEEL, validas para a area de concessao da
CONTRATADA, para a classe, subgrupo e tensao de fomecimento em que se enquadra o
CONTRATANTE, as quais, sempre que reajustadas e revisadas, serao imediatamente
aplicadas ao fomecimento objeto deste CONTRATO, nos termos da legislate vigente e
do Contrato de Concessao da CONTRATADA.
Parcigrafo Unico: As TARIFAS sao homologadas pela ANEEL, atraves de
processes de reajuste anual e revisao tarifaria, na forma da LEGISLAQAO
APLICAVEL. Aos valores tarifarios homologados pela ANEEL sao adicionados
tributos criados por Leis especificas.
Clausula 8a: Mensalmente, a CONTRATADA efetuara as leituras para faturamento, em
intervales 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 relaq^o ao consume.
ParSgrafo Primeiro: O faturamento inicial devera corresponder a urn periodo de
consumo de energia eletrica nao inferior a 15 (quinze), nem superior a 47 (quarenta
e sete) dias.
Paragrafo Segundo: Havendo necessidade de remanejamento de rota, ou
reprogramagao do calendario, as leituras poderao ser realizadas, excepcionalmente,
em intervales de, no minimo, 15 (quinze) e, no maximo, 47 (quarenta e sete) dias,
mediante comunicagao previa ao CONTRATANTE. No caso de remanejamento de
rota ou reprogramagao do calendario, o CONTRATANTE sera informado, por
escrito, com antecedencia minima de urn ciclo de faturamento, podendo a referida
informagao ser incluida na fatura de energia eletrica.
Clausula 9a: 0 faturamento do consumo, observado o disposto na Clausula 10, sera o
produto da multiplicagao da ENERGIA ELETRICA ATIVA efetivamente medida pelas
TARIFAS correspondentes. Na falta total ou parcial de medigao, o consumo sera obtido
por criterios definidos na LEGISLAQAO APLICAVEL.
Clausula 10: A aplicagao de TARIFAS diferenciadas levara em consideragao o
HORArIO DE PONTA e o HORARIO FORA DE PONTA, definidos no ANEXO I deste
CONTRATO, conforme o previsto na LEGISLAQAO APLICAVEL.
Paragrafo Unico: Por necessidade de seu sistema eletrico, e/ou implantagao do
horario de verao, a CONTRATADA reserva-se o direito de alterar o HORARIO DE
PONTA, mediante previa comunicagao por escrito ao CONTRATANTE.
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Clausula 11: Caso a UNIDADE CONSUMIDORA seja elegivel a ser faturada pela
TARIFA OPTANTE GRUPO B, o CONTRATANTE podera solicitar a aplicagao desse tipo
de tarifa, a qual correspondera a respectiva classe da UNIDADE CONSUMIDORA, na
forma da LEGISLAQAO APLICAVEL.
Paragrafo Primeiro: Uma vez atendidos os prazos e condigoes da Resolugao
ANEEL n° 733 de 06 de setembro de 2016, a UNIDADE CONSUMIDORA faturada
pela TARIFA OPTANTE GRUPO B, podera optar pela modalidade tarifaria horaria
branca ou simplesmente tarifa branca.
Paragrafo Segundo: 0 CONTRATANTE pode solicitar, a qualquer tempo, o
regresso a modalidade tarifaria convencional monomia, somente podendo fazer
uma nova adesao a tarifa branca apos urn 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 condigoes
de compra de energia regulada e o respective faturamento.
Clausula 12: Ao valor faturado pela compra de energia eletrica serao acrescidos o ICMS
e todos os demais tributes e/ou encargos incidentes sobre a operagao, de acordo com a
legislagao em vigor.
Paragrafo Unico. As Partes declaram que a incidencia e/ou destaque dos tributes
nas FATURAS sao definidos por meio de leis e/ou regulamentos aplicaveis, ficando
a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade por eventuais discordancias
do CONTRATANTE com relagao aos referidos procedimentos.
Clausula 13: 0 faturamento do consume de ENERGIA ELETRICA ATIVA sera feito em
conjunto com o faturamento aplicavel do Contrato de Uso do Sistema de Distribuigao CUSD assinado entre as Partes para o mesmo CICLO DE FATURAMENTO.
Clausula 14: A CONTRATADA, conforms o disposto na regulamentagao, mensalmente
emitira FATURA relativa aos MONTANTES DE ENERGIA ELETRICA CONTRATADA,
cujo prazo de vencimento esta descrito nas Condigoes Especificas.
Par&grafo Unico: Caso a data de vencimento da FATURA nao conresponda a DIA
UTIL, o seu pagamento devera ser realizado no DIA UTIL imediatamente
subsequente a data de vencimento, sob pena de aplicagao do disposto na Clausula
18 deste CONTRATO.
Clausula 15: Quando a atividade economica da CONTRATANTE, descrita nas
Condigoes Especificas, for de irrigagao para atividade de agropecuaria ou atividade de
aquicultura, para classe rural, o faturamento para aplicagao do beneficio tarifario a que
tern direito, conforms o previsto na LEGISLAQAO APLICAVEL, sera considerado
somente a partir da data de programagao do medidor para implantagao do Horario
Reservado.
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Paraqrafo Primeiro: Para o CONTRATANTE exercer o direito a este beneflcio,
devera apresentar solicitagao por escrito ou outro meio que possa ser
comprovado.
Paraqrafo Sequndo: O beneficio tarifario do CONTRATANTE sera suspense
quando ocorrer uma das seguintes situagoes:
a) no caso de em fiscalizagao efetuada pela CONTRATADA, ficar
comprovada a utilizagao de cargas nao destinadas exciusivamente para
atividade de irrigagao agropecuaria ou aquicultura. O beneficio permanecera
suspense ate que o CONTRATANTE separe eletricamente estas cargas nao
destinadas a atividade de irrigagao agropecuaria ou aquicultura.
b) caso seja configurada a ocorrencia de qualquer hipotese prevista para a
suspensao do fornecimento, conforme LEGISLAQAO APLICAVEL.
DAS DECLARAQOES E OBRIGAQOES DAS PARTES
Clausula 16: Cada uma das Partes expressamente declara e garante a outra Parte o
quanto segue:
i) que detem todas as autorizagoes legais, governamentais, regulatorias e
societarias necessarias para celebrar este CONTRATO e para assumir e cumprir
com as obrigagoes dele decorrentes, e que as manterao validas durante todo o
prazo de vigencia;
ii) que a celebragao deste CONTRATO nao viola quaisquer contratos de que seja
parte, obrigagoes, decisoes ad mini strativas e judiciais que Ihe sejam oponiveis, ou a
que esteja sujeita.
CUiusula 17: Sem prejuizo das demais obrigagoes previstas neste CONTRATO, as
Partes obrigam-se a:
i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislagao e regulamentagao aplicavel a
sua atividade empresarial e/ou as atividades a serem desempenhadas nos termos
do presente CONTRATO;
ii) obter e manter validas e vigentes, durante o prazo de vigencia do CONTRATO,
todas as licengas, concessoes, permissoes ou autorizagoes atinentes a sua
atividade empresarial e/ou necessarias ao cumprimento de suas obrigagoes
previstas neste CONTRATO;
iii) informar a outra Parte, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
do momento em que tomar ciencia de eventos, de qualquer natureza, que possam
representar uma ameaga ao cumprimento integral e pontual das obrigagoes ora
assumidas; e
iv) Cumprir as normas e padroes vigentes na forma da LEGISLAQAO ESPECIFICA.
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DO INADIMPLEMENTO
Clausula 18: Caso, por qualquer motivo, o CONTRATANTE deixe de pagar quaisquer
quantias devidas ate a sua data de vencimento, 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 die, devendo este valor ser corrigido pela variagao
positiva acumulada do IGP-M da data de seu vencimento ate a data do efetivo
pagamento.
Paragrafo Unico: A multa moratoria prevista no caput desta Clausula esta de
acordo com os limites maximos previstos na regulamentagao aplicavel, ficando
acordado entre as Partes que, na hipotese de alteragao de tais limites maximos,
estes passarao a ser aplicaveis a este CONTRATO automaticamente,
independentemente de comunicagao ao CONTRATANTE ou aditamento contratual.
DA RESCISAO
Clausula 19: 0 presente CONTRATO e celebrado em carater irretratavel e irrevogavel,
ressalvada as hipotese de rescisao pela Parte adimplente e rescisao automatica na
ocorrencia de quaisquer dos seguintes casos:
(i) descumprimento total ou parcial de qualquer obrigagao prevista
neste
CONTRATO e/ou na legislagao/regulamentagao especifica dos servigos de energia
eletrica, desde que nao seja sanada satisfatoriamente dentro dos prazos
regulamentares estabelecidos e/ou acordados entre as Parte, apos notificagao por
escrito da Parte adimplente a outra Parte;
(ii) decretagao a falencia, deferida a dissolugao ou a liquidagao judicial ou
extrajudicial da outra Parte, independentemente de aviso ou notificagao;
(lii) rescisao do CUSD firmado entre as Partes.
(iv) desligamento do CONTRATANTE junto a CCEE, quando aplicavel.
Clausula 20: Na hipotese de encerramento antecipado do CONTRATO, a pedido do
CONTRATANTE ou por sua culpa, o mesmo ficara responsavel, sem prejuizo de outras
obrigagoes, pelo pagamento do valor correspondente aos meses remanescentes do
CONTRATO, a ser calculado pela media dos consumes de energia eletrica disponiveis,
precedente ao seu encerramento, limitada aos ultimos 12 CICLOS DE FATURAMENTO,
em conformidade com os dados de medigao da CONTRATADA ou, ainda, se aplicavel da
CCEE.
Paragrafo Unico: O compute dos meses remanescentes devera considerar o
periodo de vigencia contratual, acrescido dos meses referentes a eventual
prorrogagao automatica, ocorrida conforme o disposto na Clausula 3a.
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Cldusula 21: O CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA com antecedencia
minima de 180 (cento e oitenta) dias em relate ao prazo de encerramento do
CONTRATO, objetivando a sua nao renovagao automatica, na forma da Clausula 3a.
Par£grafo Unico: Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo a que se refere o
caput desta Clausula, estara sujeito, alem do previsto na Clausula 20, ao
pagamento de perdas e danos decorrentes, em solicitando encerramento
contratual por migragao total para o Ambiente de Contratagao Livre, antes de
terminar o prazo previsto na Clausula 3a e sem respeitar as disposigoes
contratuais.

DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO
Clausula 22: A CONTRATADA podera suspender o fornecimento fisico de energia
eletrica na hipotese de inadimplemento das obrigagoes previstas neste CONTRATO, em
especial quanto ao inadimplemento das FATURAS, sem prejuizo de rescisao deste
CONTRATO, na forma prevista na Clausula 19, nos moldes da LEGISLAQAO
APLICAVEL.
Clausula 23: A suspensao do fornecimento de energia eletrica nao resultara em qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para com o CONTRATANTE ou terceiros por
quaisquer perdas, custos, prejuizos, despesas incorridas, bem como quaisquer
indenizagoes ou reparagoes de danos, quer diretos ou indiretos, incluindo, mas nao se
limitando a, lucros cessantes, perda de negocio, receita ou da capacidade de produgao do
CONTRATANTE ou de terceiros.
CASO FORTUITO OU FORQA MAIOR
Clausula 24: As Partes serao consideradas isentas de responsabilidade por quaisquer
onus ou obrigagoes perante a outra Parte, nos termos deste CONTRATO, ou perante
terceiros, por eventos resultantes de Caso Fortuito ou Forga Maior, nos termos 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 obrigagoes
assumidas ate a data da ocorrencia de tal evento.
Paragrafo Unico: Caso alguma das Partes nao possa cumprir quaisquer de suas
obrigagoes por motive de Caso Fortuito ou Forga Maior, o presente CONTRATO
permanecera em vigor, ficando a obrigagao afetada suspensa por tempo igual ao da
duragao do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.
DA GARANTIA
Clausula 25: No caso de inadimplencia pelo CONTRATANTE de mais de 1 (uma) fatura
mensal em urn periodo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA, em garantia ao fiel
cumprimento das obrigagoes do presente CONTRATO, pode condicionar a continuidade
do fornecimento de energia eletrica ao oferecimento de garantia pelo CONTRATANTE,
limitado ao valor inadimplido.
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Clausula 26: O CONTRATANTE deve apresentar e manter sua garantia pelo perlodo de
11 (onze) meses que sucederem a penultima fatura inadimplida, podendo optar dentre as
seguintes modalidades de garantia:
(i) carta-fianga ou seguro;
(ii) deposito-caugao;
(ill) outra modalidade aceita pela CONTRATADA.
Clausula 27: Case a modalidade de garantia escolhida pelo CONTRATANTE seja de
carta-fianga, somente serao aceitas cartas de fianga bancaria emitidas a favor da
CONTRATADA e tendo como afiangado o CONTRATANTE. Essas cartas de fianga
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.7/www.moodvs.com.br/brasil/index.htm).
Par^grafo Primeiro: As cartas de fianga deverao ser emitidas em moeda corrente
nacional.
Paragrafo Segundo: As instituigoes fiadoras deverao observar, especialmente, as
vedagoes consubstanciadas no Manual de Normas e Instrugoes do Banco Central
do Brasil - MNI, quanto aos limites de endividamento e diversificagao do risco.
Paragrafo Terceiro: Deverao acompanhar a Fianga Bancaria os documentos
comprobatorios da condigao de representante(s) legal(is) do fiador, tais como, mas
nao limitado a esses:
(i) Estatuto Social;
(ii) Ata de Eleigao de Diretoria;
(Mi) Procuragao;
(iv) Copia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).
Clausula 28: Em caso de caugao em dinheiro, o deposito devera ser efetuado em conta
corrente a ser indicada pelo CONTRATANTE.
Clausula 29: O CONTRATANTE compromete-se a manter valida e eficaz a garantia de
que trata esta clausula e em termos satisfatorios a CONTRATADA, desde a data de sua
apresentagao ate 10 (dez) DIAS UTEIS apos o ultimo pagamento devido a
CONTRATADA.
Clausula 30: Caso a garantia seja rescindida antecipadamente, o CONTRATANTE, no
prazo de ate 3 (tres) dias apos NOTIFICAQAO da CONTRATADA, deve repor e/ou
substitui-la por outra de igual teor e forma.
Clausula 31: Se a CONTRATADA executar a garantia, o CONTRATANTE obriga-se a
repor e/ou substitui-la por outra de igual teor e forma, em ate 3 (tres) dias,
independentemente de notificagao.
Clausula 32: A exigencia da apresentagao de garantia disciplinada nesse item DA
GARANTIA, nao se aplica ao CONTRATANTE que seja prestador de servigo publico
essencial, na forma do §1° do artigo 127 da Resolugao n° 414/2010 da ANEEL.
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DAS DISPOSIQOES REFERENTES A LICITACAO
Clausula 33:E dispensavel a licitagao para a celebrapao do presente CONTRATO, nos
termos do Artigo 24, inciso XXII , da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme
processo de dispensa de licitapao n°
, cujo ato que autorizou a sua lavratura esta as
fls.
e e datado de
vinculando o CONTRATO ao referido processo de
dispensa de licitapao.
Clausula 34: O CONTRATANTE declara, sob as penas da lei, que adotou todas as
medidas e obteve todas as aprovapoes para assunpao das obrigapoes pactuadas neste
CONTRATO, especialmente a previsao das despesas decorrentes no respective
orpamento, conforme especificado nas Condipoes Especiflcas (Dados Orpamentarios e
Outros), obrigando-se ainda, a incluir o saldo remanescente na conta da dotapao
orpamentaria consignada no orpamento vindouro, mediante emissao de nova Nota de
Empenho no inicio de cada exercicio.
Clausula 35: O CONTRATANTE obriga-se a promover, as suas expensas, a publicapao
do presente CONTRATO e de seus 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.
DAS DISPOSIQOES GERAIS
Clausula 36: A partir da data de assinatura deste CONTRATO ficam resilidos, para todos
os fins e efeitos de direito, outros contratos anteriormente celebrados entre as Partes
para o fornecimento de ENERGIA ELETRICA ATIVA para a UNIDADE CONSUMIDORA,
cuja vigencia vem se prorrogando expressa ou tacitamente ate a presente data,
ressalvado o cumprimento de obrigapoes inadimplidas ou que sejam supervenientes a
aludida resilipao.
Clausula 37: Este CONTRATO nao podera ser alterado, nem podera haver renuncia as
suas disposipoes, exceto por meio de aditamento por escrito, assinado pelo(s)
representante(s) legal(is) das Partes, observando o disposto na LEGISLAQAO
APLICAVEL.
Clausula 38: Este CONTRATO sera regido e interpretado, em todos os seus aspectos,
de acordo com as leis brasileiras, e estara sujeito a toda legislapao superveniente que
afetar o seu objeto.
Clausula 39: Na hipotese de quaisquer das disposipoes deste CONTRATO tornar-se ou
ser declarada invalida, ilegal ou inexequivel por qualquer tribunal competente, as Partes
negociarao de boa-fe para acordar sobre disposipoes 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, permanecendo as
demais disposipoes plenamente eficazes e vigentes.
Clausula 40: As Partes obrigam-se por si, por seus representantes e prepostos, a manter
a confidencialidade e o sigilo de todas as informapoes e documentos relatives a outra
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Parte, a que tenham acesso em conseqiiSncia do objeto deste CONTRATO, inclusive
quanto aos seus termos e condiqdes, sem prejuizo de eventuais medidas judiciais, a nao
ser com o proposito de implementar o previsto neste CONTRATO ou em virtude de
determinaqao legal ou regulatoria.
Paragrafo Unico. O compromisso de confidencialidade perdurara na vigencia do
CONTRATO e 5 (cinco) anos apos a sua rescisao.
Clausula 41: Na hipotese de racionamento ou qualquer especie de contingenciamento
compulsorio, os montantes de energia eletrica serao ajustados conforme as normas que
venham a ser emanadas pelas AUTORIDADES COMPETENTES.
Clausula 42: Os direitos e obrigaqoes 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 obrigaqoes emergentes deste contrato poderao ser
cedidos ou dados em garantia pela CONTRATADA, independentemente de
anuencia do CONTRATANTE.
Clausula 43: A tolerancia das Partes por qualquer descumprimento de obrigagoes
assumidas neste CONTRATO, nao sera considerada novagao, renuncia ou desistencia de
qualquer direito, constituindo uma mera liberalidade, nao impedindo a Parte tolerante de
exigir da outra Parte o fiel cumprimento deste CONTRATO, a qualquer tempo.
Paragrafo Unico: Eventuais alteragoes ao quanto pactuado pelas Partes
dependem, para produgao de seus efeitos, de formalizagao por meio de termo
aditivo a este CONTRATO.
Clausula 44: Quanto aos demais aspectos nao tratados neste CONTRATO, observar-sea o determinado pelas normas de carater geral expressas na legislagao/regulamentagao
vigente, devidamente adaptadas, quando for o caso.
Clausula 45: Todos os avisos, notificagoes e comunicagoes enviados no ambito deste
CONTRATO devem ser feitos por escrito, entregues em maos, sob protocol©, por meio de
carta com aviso de recebimento, ou correio eletronico, para os enderegos descritos nas
Condigoes Especificas.
Paragrafo Unico: Quaisquer das Partes poderao promover a alteragao dos dados
de contato, desde que informe a alteragao por escrito a outra Parte com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sendo certo que, enquanto a referida
alteragao nao for devidamente comunicada a outra Parte, os dados constantes das
Condigoes Especificas produzirao todos os efeitos contratuais.
Clausula 46: O presente CONTRATO e reconhecido pelas Partes como titulo executive
extrajudicial, na forma do artigo 784, inciso III, do Codigo de Processo Civil Brasileiro,
Pagina 12de 13

CCER_CATIVO_PODER PUBLICO/CELG/005.2

para efeito de cobranpa de todos e quaisquer valores dele decorrentes, apurados
mediante simples calculo aritmetico.
Clausula 47: Fica eleito o foro da Comarca de
Estado de Goias, para dirimir
questoes decorrentes deste CONTRATO, com expressa renuncia de qualquer outro, 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 seus efeitos, diante das testemunhas
abaixo.
Goiania,

de

de

PELA CONTRATADA

Nome: Marylia/Elpidio dos Santos Silva

Nome:

Cargo: Procut/adora
CPF: 700.93/.091-21

Cargo:
CPF:
PELO CONTRATANTE

Nomes
Cargo:
CPF:

j«an Laws

^TCArt

jjt Q11101964-2 MD/EB

Nome:
Cargo:
CPF:

arcio Ribeiro Pereir^IVIa
Ordenador de Despesa^/
69GMF

TESTEMUNHAS:

Nome:<f2a/ii€/

Nome:
CPF:

^

09). )ol. m - 6*
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ANEXO I - DAS DEFINigOES
ANEEL - Agenda Nadonal de Energia Eletrica, autarquia federal sob regime espedal,
vinculada ao Ministerio de Minas e Energia, criada pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, que tem porfinalidade regular e fiscalizar a produgao, transmissao, distribuigao e
comerdalizagao de energia eletrica, em conformidade com as politicas e diretrizes 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.
CAMARA DE COMERCIALIZAQAO DE ENERGIA ELETRICA ou apenas "CCEE” pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja criagao foi autorizada nos
termos do art. 4° da Lei n° 10.848, de 15 de margo de 2004, e do Decreto n° 5.177, de 12
de agosto de 2004, e que atua sob autorizagao do Poder Concedente e regulagao e
fiscalizagao da ANEEL, com a finalidade de viabilizar as operagoes de compra e venda de
energia eletrica entre os seus agentes, restritas ao Sistema Interligado Nacional - SIN, ou
outra pessoa juridica ou entidade que venha a substitui-la, de acordo com a
LEGISLAQAO APLICAVEL;
CARGA INSTALADA: Soma das POTENCIAS nominais dos equipamentos eletricos
instalados na UNIDADE CONSUMIDORA, em condigoes de entrar em funcionamento,
expressa em quilowatts (kW).
CICLO DE FATURAMENTO: E o interval© 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.
CONTRATANTE: Pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, legalmente
representada, que solicite a CONTRATADA o fomecimento de energia eletrica e o uso do
sistema de distribuigao, assumindo as obrigagoes decorrentes deste atendimento de suas
unidades consumidoras na condigao de consumidor cativo.
CONTRATO: o presente CONTRATO de fomecimento de energia eletrica e seus
ANEXOS e aditivos, tambem denominado “CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA
REGULADA - CCER”, sendo o instrumento contratual em que a CONTRATADA e o
CONTRATANTE ajustam as caracteristicas tecnicas e as condigoes comerciais do
fomecimento de energia eletrica.
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIQAO - CUSD: Instrumento contratual
celebrado com a CONTRATADA, que regula a utilizagao das instalagoes destinadas a
distribuigao de energia eletrica componentes dos ativos da area de concessao da
CONTRATADA, conforme LEGISLAQAO APLICAVEL.
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DIA UTIL - Qualquer dia no qua! os bancos comerciais estarao abertos na Praqa da sede
da CONTRATADA, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil.
ENERGIA ELETRICA ATIVA: Energia eletrica que pode ser convertida em outra forma de
energia, expressa em quilowatts-hora (kWh).
FATURA: Documento comercial que apresenta a quantia monetaria total que deve ser
paga pelo consumidor ao CONTRATANTE, em funqao do fornecimento de energia
eletrica, da conexao e uso do sistema ou da prestaqao de servigos, devendo especificar
claramente os servigos fornecidos, a respectiva quantidade, TARIFA e CICLO DE
FATURAMENTO.
GRUPO A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em
tensao igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterraneo de
distribuigao em tensao secundaria, caracterizado pela tarifa binomia.
GRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em
tensao inferior a 2,3 kV
HORARIO DE PONTA (P): Periodo definido pela CONTRATADA e aprovado pela
ANEEL, compreendido entre 18:00 e 21:00 horas, e durante o horario de verao das 19:00
as 22:00 horas, com excegao feita aos sabados, domingos, terga-feira de Carnaval, sextafeira da Paixao, Corpus Christi, 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 complementares 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 substitute,
outro indice escolhido de comum acordo pelas Partes, de forma a refletir variagao
equivalente ao IGP-M.
LEGISLAQAO APLICAVEL: O fornecimento da energia eletrica de que trata este
CONTRATO esta subordinado a legislagao/regulamentagao do servigo de energia
eletrica, a qual prevalecera nos casos omissos ou em eventuais divergencias com relagao
a este CONTRATO. Quaisquer modificagoes supervenientes na referida
legislagao/regulamentagao, que venham a repercutir neste CONTRATO, considerar-se-ao
automatica e imediatamente aplicaveis.
PONTO DE ENTREGA: Ponto de conexao do sistema eletrico da CONTRATADA com a
UNIDADE CONSUMIDORA situado no limite da via publica com a propriedade onde
esteja localizada a referida UNIDADE CONSUMIDORA, caracterizando-se como o limite
de responsabilidade do fornecimento, nos moldes da LEGISLAQAO APLICAVEL.
POTENCIA: Quantidade de energia eletrica solicitada por unidade de tempo, expressa
em quilowatts (kW).
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SUBESTAQAO: parte do sistema de potencia que compreende os dispositivos de
manobra, controle, proteqao, transformagao e demais equipamentos, condutores e
acessorios, abrangendo as obras civis e estruturas de montagem de responsabilidade do
CONTRATANTE, instalados de acordo com os padroes tecnicos definidos nas normas
aplicaveis e nos procedimentos da CONTRATADA.
TARIFA: Valor monetario estabelecido pela ANEEL, fixado em Reals por unidade de
energia eletrica ativa ou da demanda de POTENCIA ativa.
TARIFA HORARIA AZUL: modalidade estruturada para aplicagao de tarifas diferenciadas
de consumo de energia eletrica, de acordo com as boras de utilizagao do dia e os
periodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de POTENCIA de
acordo com as boras de utilizagao do dia.
TARIFA HORARIA VERDE: modalidade estruturada para aplicagao de tarifas
diferenciadas de consumo de energia eletrica, de acordo com as boras de utilizagao do
dia e os periodos do ano, bem como de uma unica TARIFA DE DEMANDA de
POTENCIA.
TARIFA OPTANTE GRUPO 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 correspondente ao GRUPO B, nos termos
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.
UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto composto por instalagoes, equipamentos eletricos,
condutores e acessorios, incluida a SUBESTAQAO, de responsabilidade do
CONTRATANTE, caracterizado pelo recebimento de energia eletrica em apenas urn
PONTO DE ENTREGA, com medigao individualizada.
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