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GOVERNO DO DISTHITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

,-3'='~=»=r-.\ TRANSPORTE UHBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
,;_”g DIRETOFHA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES

CONTFIATO N° 0612015, A SEH CELEBHADO
ENTRE O TF-IANSPORTE UHBANO DO
DISTRITO F_EDEF%AL - DFTRANS E DEB
DISTFHBUIQAO S/A, CUJO OBJETQ E O
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
EM BAlXA TENSAO.

Procasso n° 0098.002.416 12014

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Piiblico, integrante da
Administragao lndireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.764629/0001-21, neste ato representado pelo Sr. LEO CARLOS CRUZ, HG n°. 435.988 SSP/ES,
CPF n° 796963.257-20, nomeado pelo Decreto de 31 de julho de 2015, publicado no DODF n° 148,
de O3/O8/2015, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a CEB DISTRIBUIQAO
SIA, com sede no SlA- Setor de Areas PUb|lC8S, Complexo “C”, Brasilia - Distrito Federal, CNPJ/MF
sob o n° 07.522869/OOO1-92, neste ato representado por sua Gerente de Grandes Clientes, SELMA
BATISTA DO HEGO LEAL, Carteira de ldentidade n°. 897.825 SSP/DF, CPF n°. 392466.391-20,
doravante denorninada CONTRATADA, celebram 0 presente instrumento, consoante as disposigoes
da Lei n°. 8.666, de 21.06.1993, em conformidade com a Fiesolugéo Normativa n°. 414, de
09109/2010, da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com suas alteragoes, e demais
normas que regulam a espécie, as quais desde ja se sujeitam a cumprir mediante as Cléusulas e
condigoes abaixo especificadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO

1.1 O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa
de Baixa Tensao, 0 fornecimento de energia elétrica ao CONTHATANTE, pela CONTRATADA.
necesséria ao funcionamento de sua (s) instalagéo (oes) localizada (s) em diversos pontos do Distrito
Federal, sob sua responsabilidade, com excegéo da lluminagao Pfiiblica.

1.2. As unidades consurnidoras estao descritas abaixo, reservado 0 direito de incluir novas unidades
que por ventura venham a ser identificadas, criadas e/ou colocadas em funcionamento:

Unidade ldentificagéo Enderego

FTHANS — SedeCJ 1 .308.976~5 Estagéo Rodoferroviérla

7 rquivo --)- 1 .35-4.593-O SIA Trecho 02 Lt. 1835/1845

G) RC Flodoviaria 1 399.453-0 D” Estagéo Flodoviaria TE Norte

Geo Ceiléndia 1.455.689-8 ONO 14 AE O1 Sl.B4 — Terminal Rodoviério

Geo Sobradinho . 1.459.222-3 Q. Central Lj.O4 - Terminal Flodoviario

SBA Rodoviaria 1 1303.362-X Z Estagao Flodoviaria SS 10 Oeste
SBA Taguatinga 1 304.059-s C10Lt.15|j.01
SBA Planaltina 473.312-6 Terminal Rodoviario Box 15 Ljz O5’
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PROCESSO oea 002 41512014

_Matricula:q284.2_1,3;1 T
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DFTFIANS — Transports Urbano do Distrito Federal
SAIN - Setor Areas lsoladas None - Estaoéo Rodoferroviaria

Sobreloja - Ala Sol - Brasilia DF
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i GOVERNO DE BRASlLlA
/ SECBETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

V. TRANSPOHTE URBANO D0 DISTHITO FEDERAL - DFTRANS
‘ DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

‘ GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQDES
SBA F-iiacho Fundo I 955.354-1 Terminal Rodoviario AC 04 Qd. 03 cj.06

SBA Ceilandia 1.573.337~8 QNO 14 AE O1 S103

SBAWCeiléndia __ 1.573.341 -6 QNO 14 AE O1 sl O4 - Posto Policial

H Galpao Sinalizagéo - SIA 1 583.399-2 SIA TR O1 LT O1 - Area Servigo Pflblico

TDTS - Sala O1 - Fiodoviaria 1.583.414-X Est Flodoviaria SS Oeste L..l 1

DTS - Sala 027- Fiodoviéria 1.583.420-4 Est Fiodoviaria LJ 2 Subsolo
TERMINAIS Robov:ARios *7 T

Cruzeiro 1.563.646-1 Term. Hodoviario Pista HFA

NL'1c|e0 Bandeirante 1.563.648-8 Term Rodov N.B.- Administracao

Ceilandla - QNP 24 1 564.589-4 QNP 24 FP Area Terminal Flodov. ST P

Ceiléndia - one 19 A 1 .567.239j5 QNP1T9_AE TERM. Roo.
Taguatinga - QNM 42 1.567.242-5 A QNM 42 AE 03 hr s|_ 04 V
Taguatinga - QNM 42 1 .567.243-3 QNM 42 AE O3 07 SL O1

Taguatinga - QNM 42 1 567.245-X QNM 42 AE03 07
Recanto das Emas ‘I 564.593-2 Q 116 FP Posto FP DMTU Hecanto das Emas

Riacho Fundo 1 567.253-0 CLS 08 PX ON 09 PX POSTO SAUDE1

Santa Maria 1 .564.598—3 AC 401 LT O4 POSTO DMTU

Paranoéi 1.567.261 -1 Q 33 LT O1 TERM RODOVIARIO

1 TaguatingaiSul 1.564.601-7 TERM RODOV SUL AE O9

Brazlandia 1 567.273-5 7 TERMINAL R0Dov|AR|0
Gama 1.567.276-X TERMINAL RODOVIARIO DO GAMA

Planaltina 1 564.605-X TERMINAL RoDov|AR:0
l _

Guara I 1 567.278-6 QE 16 AE C TERM RODOVIARIO
\./

I Guara I 1 567.280-8 A AE10 LT a TERM RoD0vlAR|o
Soloradinho 1.564.610-6 E R SOBRADINHO

1 Sobradinho 1.564.611-4 Q18 MINIZTERMINAL ONIBUS
Veredas 1.567.282-4 ST VEREDAS Q 01 QUADRA GERAL O6

Sao Sebastiao 1.567.285-9 VILA NOVA R. TERMINAL S/N

Veredas 1.567.287-5 ST Veredas Q O1 EQ O1-O3 TERM RODOV

Ceiléndia - owo 14 1.567.288-3 ONO 14 AEC

Taguatinga - 1.567.290-5 C METROP Q O1 CJ A O1 TERMINAL ROD.

Taguatinga 1.567.292-1 c METROP Q 01 0.1 A1 Bomba lncendio
1 Touring 1.564.617-3 sos FP sas TOUPHNG CLUB BRASIL
| Samambaia 1 567.744-3 QR 433 AE Terminal 01 Norte

FOU-1A:
PROCESSO: 098.002.1116/2014
Matricula 264.213-1
Rubnca:
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DFTRANS - Transports Urbano do Distrito Federal
SAIN - Setor Areas lsoladas None - Estagao Rocloferroviaria
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, GOVEHNO DE aRAsiuA
SECBETAHIA DE ESTADO DE MOBIUDADE
TRANSPORTE UHBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTHANS

" D|REroR|A ADMINISTFIATIVO-FINANCEIRA
eERENo|A DE CONTRATOS E LICITAQOES

_ Ceiléndla Z 1_573_345_9 QNO 14 AE 01 SI B-1 - Adm. TBlTI'lil‘l8.|l
l 1 RODOVIARIA DO IPLANO PILOTO

,_5g;_293-,, l EsTA<;A0 RoDov|AR|A1 Rod. Condominio
E Rod. Palco Apresentagées 1 1_567_295_6 W‘ EST F1ODO\/lAFtlA F’aloo Apresentagées

CLAUSULA SEGUNDA - DA NOMENCLATURA TECNICA

2.1. Para perfeito entendimento e maior precisao da terminologia técnica usada neste instrumento,
fica, desde ja. acertado entre as partes 0 significado dos vocébulos e expressoes tecnicas usuais em
fornecimento de energia elétrica, conforme a seguir relacionado e definido:

a) DA CARGA INSTALADA

D) DO CONSUMlDOR

C} DISTRIBUIDORA

d) ENERGIA REATIVA

e) ENEGIA ATIVA

f) GRUP_O "B" — BAIXA
TENSAO

9) DO lNDlCADOR DE
CONTINUIDADE

h) DA |NTERRuPc;A0
DOFDRNHJMENTO

1) Do PADBAO DE
TENSAO

j) DA POTENCIA
DlSPON|BlLlZADA

k) DA! POTENCIA
ELETHICA

FOLHAI _

- some das poténcias nominais dos equipamentos elétricos
instalados na unidade consumidora, em condigoes de entrar em
funcionamento, expressa em quilowats (kW);

- pessoa fisica (individuo) ou juridica (empresa) que solicitar a
CONTRATADA o fornecimento de energia elétrica e assumir a
responsabilidade pelas obrigagoes fixadas em regulamentos que
dispoem sobre a prestagao de servigo publico de energia
elétrica;
- Agente titular cle concessao ou permissao federal para prestar o
sen/loo publico de distribuigao de energia elétrioa;
- quantidade de energia elétrica que circula continuamente entre
os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de
corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-
ampere-reatlvo-hora (kvarh);

- total da energia elétrica utilizada pelos equipamentos elétricos,
ou eletrodomésticos, da unidade consumidora, medida em
quilowatt-hora (kWh);
- grupamento composto de unidades consumidoras com
fornecimento em tensao inferior a 2,3 quilovolts (kv) e faturadas
neste Grupo;
- valor que expressa a duragao em horas e o nflmero de
interrupgoes ocorridas na unidade consumidora em um
determinado periodo de tempo;
- desligamento temporario da energia elétrica para conservagao e
manutengao da rede eletrioa e em situagées de casos fortuitos ou
de forga maior;
- nlveis maximos e minimos de tensao, expresses em Volts (V),
em que a CONTRATADA deve entregar a energia elétrica na
unidade oonsumidora, de acordo com os valores estabeleoidos
pela ANEEL.
- poténcia de que o sistema elétrico da CONTRATADA deve dispor
para atender os equipamentos elétricos, da unidade consumidora;
- é a quantidacle de energia elétrica que cada equipamento elétrico
pode consumir, por unidade de tempo, medida em quilowatt (kW);

DFTHANS — Transporle Urbano do Distrito Federal
PHOCESSO: oes.oo2.41e/2014 SAIN - Setor Areas lsoladas None - Estaqéo Hodoferroviaria
MatricuTa: 264.213-1 7
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/ GOVERNO DE sRAsiL|A
, sEcRETAR|A DE ESTADO DE MOBILIDADEA TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - Di=TRANs
-,» .. DlFlETOFllA ADMINISTHATIVO-FINANCEIRA

GEHENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES
l) DA TAFHFA - valor monetario, fixado em Reais (R$) ou moeda vigente, por

unidade de energia elétrica consumida;
m) DA UNIDADE - residéncia, estabelecimento residencial ou estabelecimento

CQNSU|\/“DORA comercial, de servioos, industrial, rural ou do poder piliblico,
" composto de instalagoes e equipamentos elétricos, caracterizados

pelo recebimento de energia elétrica em um so ponto de entrega,
com medigéo individualizada em baixa tenséto;

n) D0 FATOR DE - razao entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma
pg-|-i’:-NC|A dos quadrados das energies elétrioas ativas e reativas,

oonsumidas num mesmo periodo especificado.
- Conexao do sistema elétrico da distribuidora com a unidadeo) PONTO DE . . . . . , . .consumidora e situa-se no limite da via publica com a propriedade

ENTREGA onde esteja localizada a unidade consumidora;

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIQAO

3.1 A mediqao da energia fornecida ao CONTRATANTE, em todos os seus parémetros, seré efetuada
por meio de equipamento de medigao pertencentes e instalados pela CONTRATADA, na (s) unidade (s)
consumidora (s), de acordo com suas normas e padroes.

Parégrafo Primeiro - Serao de responsabiliclade do CONTRATANTE os eventuais custos deoorrentes
das adaptagoes, em suas instalaqoes, que se fagam necessaries para possibilitar 0 recebimento do(s)
equipamento(s) de medigao.

Paragrafo Segundo - Periodicamente, a CONTHATADA prooedera a leitura dos instrumentos de
rnedigéo, empenhando-se para que, sempre que possivel, entre duas leituras sucessivas ocorra 0
intervalo correspondents a um més civil.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA compromete-se a aferir seus instrumentos de medigao
periodicamente, com a fiscalizagao do CONTRATANTE, se a este assim convier. Aferigoes extras
poderao ser efetuadas por solicitagao do CONTBATANTE a qualquer momento, cabendo, porém a este
as despesas decorrentes, se for constatado que os medidores aferidos se encontram dentro das margens
de tolerancia de erro admitidas nas especificagoes do lnstituto Nacional de Pesos e ll./ledidas ~ INMETR
e/ou da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas ou, na falta destas, em norma internacional
tradicionalmente aceita.

Parégrafo Quarto - O CONTRATANTE seré responsével pela guarda dos equipamentos de medigéo e
seus acessorios, nao podendo intervir nem deixar que outros intenrenham no respectivo funcionamento,
a nao ser os representantes da CONTHATADA, devidamente identificados.

CLAUSULA QUARTA - Do ACESSO As INSTALAQDES
4.1 O CONTRATANTE consentira, em qualquer tempo, que representantes da CONTRATADA,
devidamente credenciados, tenham acesso as instalagoes elétricas de sua propriedade e fornecera
aos mesmos os dados e informagoes que solicitarem, sobre assuntos pertinentes ao funcionamento
dos aparelhos e instalaqoes ligados ao sistema elétrico.

CLAUSULA QUINTA - DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO

FOLHA: DFFHANS - Transports Urbano do Distrito Federal
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tradicionalmente aceita.

Parégrafo Quarto - O CONTRATANTE seré responsével pela guarda dos equipamentos de medigéo e
seus acessorios, nao podendo intervir nem deixar que outros intenrenham no respectivo funcionamento,
a nao ser os representantes da CONTHATADA, devidamente identificados.

CLAUSULA QUARTA - Do ACESSO As INSTALAQDES
4.1 O CONTRATANTE consentira, em qualquer tempo, que representantes da CONTRATADA,
devidamente credenciados, tenham acesso as instalagoes elétricas de sua propriedade e fornecera
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GERENCIA DE CONTRATOS E LiciTAooEs
5.1 A CONTBATADA se reserva o direito de suspender total ou parcialmente 0 fornecimento de energia
elétrica e isenta~se de qualquer responsabilidade, penalidades ou indenizagao pelos prejuizos aoaso
advindos ao CONTBATANTE, em conseqiiéncia desse fato, quando a suspensao se verificar por motivo
de caso foriuito ou forga maior, de ordem de autoridades competentes, impedimentos legals, secas,
inoéndios, explosoes, guerras, revolugoes, inundagoes, acidentes nas instalagoes ou fenomenos
meteorologicos.

Parégrafo Primeiro - Os servigos de manutengao programada nas instalagoes de geragéo, transmisséo
e transformagao da CONTRATADA, que obriguem a interrupgao de fornecimento a unidade
consumidora, somente poderao ser executados mediante aviso prévio em 72 horas, por meio de jornais,
revistas, radio. televisao ou outros meios de comunicagao, isentando-se a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade, penalidade ou indenizagao pelos eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - Constituiré motivo de suspensao de fornecimento da energia elétrica da unidade
corisurriidora. a inobservancia pelo CONTBATANTE, de qualquer das clausulas do presente
CONTBATO e das obrigagoes definidas na Resoluqao 414 de 09/09/2010 da ANEEL.

Parégrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera ter o fornecimento de energia elétrica suspensa
imediatamente. se houver a revenda ou fornecimento de energia elétrica a terceiros.

Paragrafo Quarto - O CONTBATANTE podera ter o fornecimento de energia elétrica suspense se
houver o impedimento do acesso de empregados e representantes da CONTRATADA, para leitura e
inspegao necessaries na medigéo da unidade consumidora.

Paragrafo Quinto - O CONTRATANTE poderéi ter o fornecimento de energia elétrica suspense, apos
aviso previo. para regularlzagao de razoes de ordem técnica, prevista pela legislagao pertinente;

Paragrafo Sexto - O CONTRATANTE podera ter o fornecimento de energia elétrica suspenso
imediatamente, por deficiéncia técnica ou de seguranga em instalagoes da unidade consumidora que
oferegam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema elétrico;

Paragrafo Sétimo - O CONTRATANTE poderé ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, apos
aviso previo. quanto a falta de pagamento da fatura de energia elétrica;

CLAUSULA SEXTA - Do FATURAMENTO
6.1 A CONTRATADA emitira faturas mensais com base nos valores medidos da energia fornecida as
unidades consumidoras em Baixa Tensao, observadas as clausulas deste CONTBATO e a legislagao
em vigor. Dem como as tarifas fixadas pelo Poder Concedente, com os ajustes previstos.

Paragrafo Primeiro - O CONTHATANTE compromete-se a efetuar o pagamento mensal da energia
fornecida pela CONTRATADA, na data de vencimento das respectivas faturas.

Paragrafo Segundo - Findo o prazo para pagamento das faturas, incidira sobre o valor liquido das
mesmas. juros de mora de 1% ao rnés, multa de 2% e corregao monetéria com base no lndioe Geral de
Preoos do Mercado-IGP-M da Fundagao Getolio Vargas ou outro indice que vier a substitui-lo, nos termos
da Iegislagao especifica do setor elétrico e do Contrato de Concessao de Distribuigao n° 066/99-ANEEL.
O prazo para pagamento das taturas nao sera afetado por discussoes entre as partes, sobre questoes
de caiculo, devendo a diferenga, quando hoover, ser paga ou devolvida por proeessamento
independents, a quem de direito.

cLAusuLA sériii/iA - Dos PRINCIPAIS DIREITOS DOS CONSUMIDORES
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SECRETARIA DE ESTADO DE iviosiLioAoE
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T‘ GERENCIA DE CONTRATOS E LiciTA(;oEs
7.1 Os principals direitos sao:

a - Ser orientado sobre o uso eficiente da energia elétrica, de modo a reduzir desperdicios e garantir
a seguranga na sua utilizaoao;

b — Fteceber energia elétrica em sua unidade consumidora nos padroes de tensao e de indices de
continuidade estabelecidos;

c - Responder apenas por débitos relativos a fatura de energia elétrica de sua responsabilidade;

d - Ter servico de atendimento telefonico gratuito 24 (vinte e quatro) horas por clia e sete dias por
semana pelo telefone 0800 61 0196 ou 116, para solucéo de problemas emergenciais.

e — Ser informado, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, sobre providéncias quanto as solicitagoes ou
reclarnacoes de acordo com as condigoes e prazos de execugao de cada situacao, sempre que
previstos em normas e regulamentos;

f— Ser informado, ha fatura de energia elétrica, sobre a existéncia de débitos pendentes; “F

g - Ser informado, por escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade
da suspensao de fornecimento por falta de pagamento da fatura do energia elétrica;

h - Ter a energia elétrica religada, no caso de suspensao indevida, sem quaisquer despesas, no
prazo rnaxirno de ate 04 (quatro) horas, a partir da constatagao da CONTRATADA ou da intormagao
do CONTRATANTE, e receber o crédito estabelecido na regulamentagao especifica;

i - Tera energia elétrica religada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para area urbana ou
48 horas para area rural, apos comprovado o pagamento da fatura pendente;

j - Ser ressarcido, quando couber, pelo conserto ou substituicao de equipamentos elétricos ou
eletrodomésticos danificados em funcao da prestaoao do servigo inadequado do fornecimento de
energia elétrica, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a pariir da respectiva data da
solicitacao, conforms legislagao especifica;

k — Fieceber, por meio da fatura de energia elétrica, importancia monetaria se houv
descumprimento, por parts da distribuidora, dos padroes de atendimentos técnicos e comerciais
estabelecidos pela ANEEL;

I - Ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso as Normas e Padroes da
CONTBATADA as Condicoes Gerais de Fornecimento cle Energia Elétrica; e

m - Ter a unidade consumidora classificada de modo a proporcionar a aplicacao da tarifa mais
vantajosa a que o consumidor tiver direito.

n — Ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupgoes programadas, com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Citeis, quando existir na unidade consumidora pessoa que
dependa de equipamentos elétricos indispensaveis a vida;

o - Cancelar a qualquer tempo, a cobranga de outros servicos por ela autorizada;

p - Fieceber, ate 0 mes maio do ano corrente, declaragao de quitagao ariual de débitos do ano
anterior referentes ao consumo de energia elétrica, que podera ser inclusa na fatura de energia
elétrica;
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oERéNciA DE CONTRATOS E LicirAooEs

q - Ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualizacao monetaria
e juros;

CLAUSULA OITAV-A - DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR

a-Manter livre a entrada de empregados e representantes da CONTHATADA para fins de
inspegao e leitura dos medidores de energia;

b - Manter a adequagao técnica e a seguranga das instalagoes elétricas da unidade consumidora, de
acordo com as normas oficiais brasileiras;

c - lntormar a CONTRATADA sobre a existéncia de pessoa, na unidade consumidora, que use
equipamentos eletricos, iridispensaveis a vida;

d - lvlanter os dados cadastrais atualizados junto a CONTBATADA, especialmente quando da mudanca
do titular, solicitando a alteragao da titularidade ou o encerramento da relagao contratual, se for o caso;

e- lntorrnaras alteracoes da atividade economica exercida (comércio, residéncia, rural ou servicos)
na unidade consumidora;

1- Consultar a CONTRATADA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir
a elevacao da poténcia disponibilizada.

g - Ressarcir a CONTRATADA, no caso de investimentos realizados para fornecimento da unidade
consumidora. nao arnortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os
prograrnas de universalizacao;

CLAUSULA NONA - DA EXECUQAO E COBRANQA DE OUTROS SERVIQOS

9.1 A CONTRATADA podera:
a - Execuiar servicos vinculados a prestagao do servigo pfiblioo ou a utilizacao da energia elétrica,
observadas as restricoes constantes do contrato cle concessao, desde que o CONTFIATANTE, por sua
livre escolha, opts por contratar; e

b - Emitir fatura especifica para a cobranga de outros services, desde que autorizada, antecipadamente,
e expressarnente pelo CONTRATANTE.

ci_AusuLA oEciiviA - DA REscisAo
10.1 O preserite CONTRATO rescindir-se-a:

a) Por motuo acordo, atendidas as conveniéncias das partes;

b) Por iniciativa da CONTRATADA e sem direito do CONTRATANTE, a qualquer indenizacao,
independentemente de interpelacao judicial ou providéncias quaisquer de ordem administrativa, se:

b.1 — No decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento apos a suspenséo regular e
ininterrupta do fornecimento a unidade consumidora, exceto nos casos comprovados de procedimentos
irregulares ou de religacao a revelia praticados durante a suspensao; e
b.2- O CONTRATANTE aurnentar sua carga instalada sem prévia apreciagao e anuéncia por parte da
CONTRATADA;
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livre escolha, opts por contratar; e

b - Emitir fatura especifica para a cobranga de outros services, desde que autorizada, antecipadamente,
e expressarnente pelo CONTRATANTE.

ci_AusuLA oEciiviA - DA REscisAo
10.1 O preserite CONTRATO rescindir-se-a:

a) Por motuo acordo, atendidas as conveniéncias das partes;

b) Por iniciativa da CONTRATADA e sem direito do CONTRATANTE, a qualquer indenizacao,
independentemente de interpelacao judicial ou providéncias quaisquer de ordem administrativa, se:

b.1 — No decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento apos a suspenséo regular e
ininterrupta do fornecimento a unidade consumidora, exceto nos casos comprovados de procedimentos
irregulares ou de religacao a revelia praticados durante a suspensao; e
b.2- O CONTRATANTE aurnentar sua carga instalada sem prévia apreciagao e anuéncia por parte da
CONTRATADA;
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I. GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES
b.3- O CONTRATANTE desobedecer a qualquer clausula deste CONTRATO;

b.4- O CONTRATANTE transferir 0 CONTRATO a terceiros, sem prévia anuéncia da CONTRATADA; e

c) Por iniciativa do CONTRATANTE se a CONTRATADA descuniprir qualquer clausula deste
CONTRATO.

c.1 - Pedido voluntario para encerramento contratual e conseqtierite desligamento da unidade
consumidora, a partir da data da solicitagao;

CLAUSULA DEciiviA PRIMEIRA - Dos RECURSOS E DA COMPETENCIA
a) Vencido 0 prazo para 0 atendimento de l.llTiEl solicitagao ou reclamaqao feita junto a
CONTRATADA, ou se houver discordancia em relagao as providéncias adotadas, o
CONTFIATANTE, pode contatar a Ouvidoria da CONTHATADA. ‘

b) A Ouvidoria da CONTRATADA deve comunicar ao CONTBATANTE, em 30 (trinta) dias, as
providéncias adotadas quanto as suas solicitagées e reclamagées, cientificando-o sobre a possibilidade
de reclamacao direta a agéncia local, em sua auséncia, a ANEEL, caso persista discordancia;

CLAUSULA DEciiiiiA SEGUNDA - DAS coNDic;oEs GERAIS

12.1 Caso haja mudanga na legislagao especifica de energia elétrica, que venha alterar ajustes feitos
no presente CONTHATO, serao tais alteragoes incorporadas ao mesmo, independentemente de
transcricao neste instrumento.

CLAUSULA DEciiviA TERCEIRA - DA RENUNCIA
13.1 A abstengao eventual de qualquer das partes no uso das faculdades que ihes sao concedidas no
presente CONTBATO, nao importara em renL'incia relativa as novas oportunidades de uso das mesmas
faculdades.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA NOVAQAO

14.1 A tolerancia entre as partes nao implica em novagao das obrigacoes assumidas neste CONTRATU
de fornecimento em baixa tensao.

CLAUSULA DEciiviA QUINTA - DA visENciA
15.1 O prazo de vigéncia do presente CONTRATO sera de 60 (sessenta) meses, contados a partir da
data da assinatura do mesmo, nao podendo ser prorrogado.

CLAUSULA DECHVIA SEXTA - DOS CASDS OMISSOS

16.1 Para os casos omissos no presente CONTRATO e relativo as condigoes de fornecimento de energia
eletrica, prevalecerao as condicées gerais das normas e disposigées regulamentares em vigor,
particularmente as estipuladas em portarias de tarifas, cabendo, ainda, em ultima instancia, recursos a
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

CLAUSULA DEciiiiiA sETiiviA - Dos RECURSOS
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GERENCIA DE CONTRATOS E LicitAr;oEs
17.1. A despesa com a execucao do presente CONTHATO, no presents exercicio, na importancia
global estimativa de R$ 1.550.000,00 (um milhao, quinhentos e cinquenta mil reais), correra a conta
Unidade Orcamentaria: 26.204, Programa de Trabalho: 26.122.6010.8517.0076, Fonte: 420, Natureza
da despesa: 33.90.39, coniorme Nota Empenho n° 2015NE00956, no valor de R$ 910.000,00
(novecentos e dez mil reais), emitida em 14/05/2015, sob o evento n° 400091, na modalidade 05-
Dispensa de Licitagao.

17.2 A despesa no (s) proximo (s) exercicio (s) ficara vinculada ao orgamento correspondents.

cLAusuLA DECIMA OITAVA - DA FiscA|.izA(;Ao
18.1 A DFTBANS designara servidor responsavel pela fiscalizacao, ao qual competira acompanhar,
controlar e avaliar a execucao dos servigos, bem corno dirimir as dUVid8S que surgirem no seu curso,
de tudo dando ciéncia a administragao superior, nos termos do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

18.2 As decisoes e providéncias que uitrapassarem a competéncia do Executor do Contrato deverao
ser autorizadas pela autoridade competente da Autarquia em tempo habit para a adogao das medidas
convenientes.

CLAUSULA DEciiviA NONA - DA PusLtcAc;Ao E Do REGISTRO

19.1 A eiicacia do Contrato fica condicionada a pubiicagao resumida do instrumento pela Administragao,
na lmprensa Oficial, ate o quinto dia 0111 do rnés seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

CLAUSULA vicEsiiiiiA - DO FORO

20.1 As partes contratantes elegem o foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as
questoes oriundas deste CONTRATO.

20.2 E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presents em 03 (trés) vias, de um so teor e
eieito. perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde ja, consideram abonadas em juizo ou fora
dele, obrigando-se por si e seus sucessores a faza-lo cumprir nos termos e condicoes estipulados.

Brasilia, 05 de agosto de 2015.

W
PELO CONTRATANTE:

LEO CARLOS CRUZ
DiREToR GEBAL
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