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Pelo presente instrumento particular, as partes: 
 
 
ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., sociedade anônima sem registro de capital aberto perante 
a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade de Boituva, Estado de São Paulo, na Estrada 
Municipal Batista Favoretti, nº 350, 2º andar, Sala 01, Água Branca, CEP 18550-000, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 07.356.196/0001-09, neste 
ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seus representantes legais devidamente 
autorizados e identificados nas páginas de assinaturas do presente instrumento (“Cedente”); e 
  
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 – 10º 
Andar, condomínio Edifico Pedro Mariz B31, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 00.806.535/0001.54, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos e representante dos 
interesses da comunhão dos titulares das debêntures da Emissão (“Agente Fiduciário”); 
 
Considerando que em 30 de maio de 2018 as partes firmaram o Contrato de Cessão Fiduciária de 
Recebíveis e Outras Avenças (“Contrato”); 
 
Considerando que em 13 de novembro de 2018, as Partes firmaram o Primeiro Aditamento ao Contrato 
(“Primeiro Aditamento”) e em 13 de setembro de 2019, o Segundo Aditamento ao Contrato (“Segundo 
Aditamento”), em 15 de dezembro de 2020 e o Terceiro Aditamento (“Terceiro Aditamento”) 
Considerando que as partes desejam alterar o Contrato a fim de substituir as garantias, para a inclusão 
dos recebíveis da empresa Carnaúba Geração de Energia S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.659.499/0001-58, o qual a empresa CEDENTE tem 82% (oitenta e dois por cento) das ações; 
 
Considerando o item supra mencionado, comparece neste ato a empresa CARNAÚBA GERAÇÃO DE 
ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.659.499/0001-58, com matriz 
estabelecida na Rodovia GO 471, s/n, Km 18, Bairro Zona Rural, no município de Arenópolis/GO, CEP 
76.235-000, neste ato representado por seus diretores, o Sr. José Renato Artioli, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.338.241 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, nº 20, Parque V. Castelo, na cidade 
de Itu/SP; e, o Sr. Pedro Henrique David, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade 
RG nº 21.969.618 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Otília 
Wey Pereira, nº 250, Casa 09, na cidade de Sorocaba/SP , como CIENTE E ANUENTE  da operação 
 
Que em razão da alteração da garantia, os recebíveis referente os contratos listados abaixo, estarão 
vinculados ao Banco Paulista – Agência 001 – conta vinculada 88.118-2 da empresa Carnaúba Geração de 
Energia S/A - Carnaúba Geração de Energia S/A  
 
Resolvem, de comum acordo, por meio do presente Quarto Aditamento ao Contrato (“Aditamento”) aditar 
o Contrato, o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1. Substituição de Garantia; 
Neste ato, as PARTES ajustam a substituição da garantia descrita no Terceiro Aditamento. Razão pela qual, 
altera-se o item “i” da cláusula 1.1.do Contrato, para constar 75% (setenta e cinco por centos) dos 
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recebíveis da empresa Carnaúba Geração de Energia S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-
58, listados abaixo, o qual passa a vigorar, a partir de 01 de abril de 2021 até o dia 01 de Abril de 2023, 
sendo que o recebimento terá início no mês de maio/2021, conforme a seguir descrito: 
 

(i) Recebíveis da empresa Carnaúba Geração de Energia S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.659.499/0001-58, referente ao período de 24 meses, com valor mensal de recebimento 
no importe de R$ 652.253,76 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três 
reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 15.654.090,24 (quinze milhões, 
seiscentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e vinte e quatro centavos), conforme os 
contratos a seguir descrito e planilha em anexo: 
 

(i.1) – CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A AES SUL - 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16383/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 3.035,30 (três mil, trinta e cinco reais e trinta centavos) e total de R$ 
72.847,20 (setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) para o 
período de 24 meses; 
 
(i.2) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A AMPLA - 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16384/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 15.660,52 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois 
centavos) e valor total de R$ 375.852,48 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.3) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16385/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 158,62 (cento e cinquenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos) e valor total de R$ 3.806,88 (três mil, oitocentos e seis reais e 
oitenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.4) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEA – COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPÁ CEA – 
CNPJ/MF Nº 05.965.546/0001-09 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
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Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16386/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 11.261,71 (onze mil, duzentos e sessenta e um reais e 
setenta e um centavos) e valor total de R$ 270.281,04 (duzentos e setenta mil, duzentos e 
oitenta e um reais e quatro centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.5) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CNPJ/MF Nº 
12.272.084/0001-00 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16387/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 9.471,01 (nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e um centavos)) 
e valor total de R$ 227.304,24 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e vinte 
e quatro centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.6) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEB DISTRIBUIC - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – CNPJ/MF Nº 
07.522.669/0001-92 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16388/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 7.234,40 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) 
e valor total de R$ 173.625,60 (cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
sessenta centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.7) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEEE DISTRIB - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA  – CNPJ/MF Nº 08.467.115/0001-00 – referente ao 18° Leilão de 
Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, 
conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16389/13 / 
PRODUTO 2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 10.956,64 (dez mil, novecentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e valor total de R$ 262.959,36 
(duzentos e sessenta e dois reais, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis 
centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.8) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CELESC DIST - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A   – CNPJ/MF Nº 
08.336.783/0001-90 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16390/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 5.250,57 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e sete 
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centavos) e valor total de R$ 126.013,68 (cento e vinte e seis mil, treze reais e sessenta e 
oito centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.9) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CELG - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CNPJ/MF Nº 01.543.032/0001-
04 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL 
(“EDITAL”) - CCEAR Nº 16391/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 
17.415,60 (dezessete mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos) e valor total de 
R$ 417.976,80 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta 
centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.10) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A  – CNPJ/MF Nº 
04.895.728/0001-80 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16392/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 39.131,86 (trinta e nove mil, cento e trinta e um reais e oitenta e seis 
centavos) e valor total de R$ 939.164,64 (novecentos e trinta e nove mil, centos e sessenta 
e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.11) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO   – 
CNPJ/MF Nº 10.835.932/0001-08  – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16393/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 19.870,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta reais) e valor 
total de R$ 476.880,00 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais) para 
o período de 24 meses; 
 
(i.12) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CELTINS - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS – CNPJ/MF Nº 25.086.034/0001-71  – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16394/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 4.480,42 (quatro mil, quatrocentos e oitenta 
reis e quarenta e dois centavos) e valor total de R$ 107.530,08 (cento e sete reais, 
quinhentos e trinta reais e oito centavos) para o período de 24 meses; 
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(i.13) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO  – CNPJ/MF 
Nº 06.272.793/0001-84 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16395/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 17.381,98 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e 
oito centavos) e valor total de R$ 417.167,52 (quatrocentos e dezessete mil, centos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.14) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A   – 
CNPJ/MF Nº 03.467.321/0001-99 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16396/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 11.277,07 (onze mil, duzentos e setenta e sete reais e sete 
centavos) e valor total de R$ 419.073,36 (quatrocentos e dezenove mil, setenta e três reais 
e trinta e seis centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.15) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E CEMIG DISTRIB - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A – CNPJ/MF Nº 
06.981.180/0001-16 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16397/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 17.461,39 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e 
nove centavos) e valor total de R$ 270.649,68 (duzentos e setenta mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.16) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAU  – CNPJ/MF Nº 
06.840.748/0001-89 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16398/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 15.034,03 (quinze mil, trinta e quatro reais e três centavos) e valor total 
de R$ 360.816,72 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois 
centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.17) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CERON - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A   – CNPJ/MF 
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Nº 05.914.650/0001-66 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16399/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 14.133,20 (quatorze mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos) e 
valor total de R$ 339.196,80 (trezentos e trinta e nove mil, cento e noventa e seis reais e 
oitenta centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.18) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – CNPJ/MF Nº 
07.047.251/0001-70 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16400/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 14.462,21 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e 
um centavos) e valor total de R$ 347.093,04 (trezentos e quarenta e sete mil, noventa e 
três reais e quatro centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.19) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A COPEL DISTRIB - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A – CNPJ/MF Nº 
04.368.898/0001-06 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16401/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 15.961,20 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte 
centavos) e valor total de R$ 383.068,80 (trezentos e oitenta e três mil, sessenta e oito 
reais e oitenta centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.20) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE  – CNPJ/MF Nº 08.324.196/0001-81 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16402/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 4.647,42 (quatro mil, seiscentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e dois centavos) e valor total de R$ 111.538,08 (cento e onze mil, 
quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.21) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CPFL PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  – 
CNPJ/MF Nº 33.050.196/0001-88 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
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Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16403/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 31.827,83 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e 
oitenta e três centavos) e valor total de R$ 763.867,92 (setecentos e sessenta e três mil, 
oitocentos sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.22) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CPFL PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  – 
CNPJ/MF Nº 33.050.196/0001-88 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16404/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 13.683,88 (treze mil, seiscentos e oitenta e três reais e 
oitenta e oito centavos) e valor total de R$ 328.413,12 (trezentos e vinte e oito mil, 
quatrocentos e treze reais e doze centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.23) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A CPFL STA CRUZ - COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ – 
CNPJ/MF Nº 61.116.265/0001-44 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de 
Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16405/13 / PRODUTO 2018/2047, 
limitado ao valor mensal de R$ 1.088,98 (hum mil, oitenta e oito e oito reais e noventa e 
oito centavos) e valor total de R$ 26.135,52 (vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e 
cinquenta e dois centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.24) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A EEB - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A  – CNPJ/MF Nº 
60.942.281/0001-23 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16406/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 453,71 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) 
e valor total de R$ 10.889,04 (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)  
para o período de 24 meses; 

 
(i.25) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ELEKTRO - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A – CNPJ/MF 
Nº 02.328.280/0001-97  – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16407/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 19.184,05 (dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais e cinco 
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centavos) e valor total de R$ 460.417,20 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e 
dezessete reais e vinte centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.26) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA 
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A – CNPJ/MF Nº 61.695.227/0001-93 – referente ao 18° 
Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), 
promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de 
dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 
16408/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 11.006,32 (onze mil, 
seis reais e trinta e dois centavos) e valor total de R$ 10.889,04 (dez mil, oitocentos e 
oitenta e nove reais e quatro centavos ) para o período de 24 meses; 

 
(i.27) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ENERGISA BO - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A – CNPJ/MF Nº 08.826.596/0001-95 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16409/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 263,37 (duzentos e sessenta três reais e trinta 
e sete centavos) e valor total de R$ 6.320,88 (seis mil, trezentos e vinte reais e oitenta e 
oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.28) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A – CNPJ/MF Nº 19.527.639/0001-58 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16410/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 1.064,24 (hum mil e sessenta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos) e valor total de R$ 25.541,76 (vinte e cinco mil, quinhentos e 
quarenta e um reais e setenta seis centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.29) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E ENERGISA PB - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A – CNPJ/MF Nº 09.095.183/0001-40 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16411/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 2.235,62 (dois mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e sessenta e dois centavos) e valor total de R$ 53.654,88 (cinquenta e três mil, 
seiscentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 
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(i.30) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ENERGISA SE - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. – CNPJ/MF Nº 13.017.462/0001-63 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16412/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 1.085,59 (hum mil, oitenta e cinco reais e 
cinquenta e nove centavos) e valor total de R$ 26.054,16 (vinte e seis mil, cinquenta e 
quatro reais e dezesseis centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.31) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO 
SUL S.A. – CNPJ/MF Nº 15.413.826/0001-50 – referente ao 18° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme 
o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16413/13 / PRODUTO 
2018/2047, limitado ao valor mensal de R$ 11.463,02 (onze mil, quatrocentos e sessenta 
e três reais e dois centavos) e valor total de R$ 275.112,48 (duzentos e setenta e cinco mil, 
centos e doze reais e quarenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.32) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – CNPJ/MF 
Nº 28.152.650/0001-71 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16414/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 1.943,92 (hum mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e dois 
centavos) e valor total de R$ 46.654,08 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e 
quatro reais e oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.33) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. – CNPJ/MF Nº 
60.444.437/0001-46 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16415/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 20.974,94 (vinte mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e 
quatro centavos) e valor total de R$ 503.398,94 (quinhentos e três mil, trezentos e noventa 
e oito reais e noventa e quatro centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.34) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E A RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. – CNPJ/MF Nº 
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02.016.439/0001-38 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 16416/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 3.733,82 (três mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e dois 
centavos) e valor total de R$ 89.611,68 (oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e 
sessenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.35) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC E BOA VISTA ENERG - BOA VISTA ENERGIA S.A. – CNPJ/MF Nº 
02.341.470/0001-44 – referente ao 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, e realizado em 13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 
10/2013-ANEEL (“EDITAL”) - CCEAR Nº 18160/13 / PRODUTO 2018/2047, limitado ao 
valor mensal de R$ 5.878,46 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis 
centavos) e valor total de R$ 141.083,04 (cento e quarenta e um mil, oitenta e três reais e 
quatro centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.36) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A AMAZONAS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. – CNPJ/MF Nº 02.341.467/0001-20 – referente ao 23° 
Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), 
promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril 
de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29585/16 
/ PRODUTO 2021/2050, limitado ao valor mensal de R$ 76.254,99 (cinco mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e valor total de R$ 1.830.119,76 (hum 
milhão, oitocentos e trinta mil, cento e dezenove reais e setenta e seis centavos) para o 
período de 24 meses; 

 
(i.37) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A BOA VISTA ENERGIA 
S/A  – CNPJ/MF Nº 02.341.470/0001-44 – referente ao 23° Leilão de Energia Proveniente 
de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão 
nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29586/16 / PRODUTO 2021/2050, limitado ao 
valor mensal de R$ 15.901,24 (quinze mil, novecentos e um reais e vinte e quatro centavos) 
e valor total de R$ 381.629,76 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais 
e setenta e seis centavos) para o período de 24 meses; 

 
(i.38) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A COMPANHIA 
ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL  – CNPJ/MF Nº 12.272.084/0001-00 – referente ao 23° 
Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), 
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promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril 
de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29587/16 
/ PRODUTO 2021/2050, limitado ao valor mensal de R$ 12.864,46 (doze mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e valor total de R$ 308.747,04 
(trezentos e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) para o período 
de 24 meses; 
 
(i.39) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A CELESC DISTRIBUIÇÃO 
S.A.  – CNPJ/MF Nº 08.336.783/0001-90 – referente ao 23° Leilão de Energia Proveniente 
de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão 
nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29588/16 / PRODUTO 2021/2050, limitado ao 
valor mensal de R$ 72.673,25 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e 
cinco centavos) e valor total de R$ 1.744.158,00 (hum milhão, setecentos e quarenta e 
quatro mil, cento e cinquenta e oito reais) para o período de 24 meses; 
 
(i.40) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A COMPANHIA 
ENERGÉTICA DO PIAUÍ.  – CNPJ/MF Nº 06.840.748/0001-89 – referente ao 23° Leilão de 
Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril de 2016, 
conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29589/16 / 
PRODUTO 2021/2050, limitado ao valor mensal de R$ 37.704,46 (trinta e sete mil, 
setecentos e quatro mil, quarenta e seis centavos) e valor total de R$ 904.907,04 
(novecentos e quatro mil, novecentos e sete reais e quatro centavos) para o período de 24 
meses; 
 
(i.41) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A COMPANHIA 
ENERGÉTICA DO PIAUÍ.  – CNPJ/MF Nº 04.368.898/0001-06 – referente ao 23° Leilão de 
Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril de 2016, 
conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29590/16 / 
PRODUTO 2021/2050, limitado ao valor mensal de R$ 52.402,24 (cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos) e valor total de R$ 1.257.653,76 (hum 
milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis 
centavos) para o período de 24 meses; 
 
(i.42) - CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE 
SI FAZEM A PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A E A EMPRESA LUZ E FORÇA 
SANTA MARIA S A.  – CNPJ/MF Nº 27.485.069/0001-09 – referente ao 23° Leilão de Energia 
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência 
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Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital 
de Leilão nº 01/2016-ANEEL (“EDITAL”)  - CCEAR Nº 29591/16 / PRODUTO 2021/2050, 
limitado ao valor mensal de R$ 4.280,12 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e doze 
centavos) e valor total de R$ 102.722.88 (cento e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e 
oitenta e oito centavos) para o período de 24 meses; 

 
1. Disposições Ratificadas  
 
A cópia dos CONTRATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR são parte integrante do presente aditivo, o qual passa integrar o anexo do presente. 
 
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Cessão 
Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças, datado de 30 de maio de 2018, permanecendo válidas e 
inalteradas as que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.  
 
Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes emitir o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, que são assinadas pelos representantes da ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. e 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que 
produza os devidos fins e efeitos legais.   
 

 
Boituva/SP, 01 de abril de 2021. 

 
ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
 CEDENTE 
 

 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A . 

     AGENTE FIDUCIÁRIO 
 
 
 

CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 
ANUENTE 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ______________________________ 
Nome: 
RG.: 
CPF: 

2. ______________________________ 
Nome: 
RG.: 
CPF: 
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ANEXO I 

 
 

CONTRATOS DA GARANTIA 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16383/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
AES SUL. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado AES SUL - AES - SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA 
S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede 
na Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, Moinhos de Vento, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.016.440/0001-62, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,017782 0,026673 

2019 0,017782 0,026673 

2020 0,017782 0,026673 

....... 0,017782 0,026673 

2047 0,017782 0,026673 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16383 / 13  

 

  12 

ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Josiani Gomes Napolitano 

Tel.:(11) 2195-2279 

Fax: (11) 2195-2508 

 E-mail:coord.contratos.d@aes.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16383 / 13  

 

  14 

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=AES SUL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a AES SUL - AES - SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., com sede na Rua Dona 
Laura, nº 320, 14º andar, Moinhos de Vento, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 02.016.440/0001-62, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede no 

Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, Vila Yara, S/N, Município de Osasco, Estado de 
São Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16383; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 82.096-2, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2028-1, sob o nº 525.107-9., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº82.097-0, sob o nº 0895-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Josiani Gomes Napolitano 
Tel.:(11) 2195-2279 
Fax.: (11) 2195-2508 
E-mail:coord.contratos.d@aes.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis / Yoiti Watanabe 
Tel.:(11) 3684-9476 / 9407 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=AES SUL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/AE93-17DE-

340E-7C46 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: AE93-17DE-340E-7C46

 

 
Hash do Documento

CF92957A357D557FC08B2CF81324CB78AD308C2BD3AC6B00075C48413B840078
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 RGE SUL - 02.016.440/0001-62

          Josiani Gomes Napolitano - 096.189.938-76 em 19/09/2014 14:12
UTC-03:00

          Fernanda Belluzzi Biazoto - 278.656.878-18 em 19/09/2014 14:28
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 13:51 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:44 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:41
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Tipo: Certificado Digital
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03:00
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16384/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
AMPLA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado AMPLA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Praça Leoni 
Ramos, nº 01, São Domingos, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
33.050.071/0001-58, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,091738 0,137607 

2019 0,091738 0,137607 

2020 0,091738 0,137607 

....... 0,091738 0,137607 

2047 0,091738 0,137607 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:WYLMAR FIALHO FERNANDES 

Tel.:21 2613-7054 / 7544 

Fax: 21 2613-7135 

 E-mail:wfernandes@endesabr.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=AMPLA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a AMPLA - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na Praça Leoni Ramos, nº 01, São 
Domingos, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.050.071/0001-58, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na 

CIDADE DE DEUS, S/N, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16384; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº895, sob o nº 79219-5, utilizada para centralizar parte do produto da cobrança 
da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo mensal de 
recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2373, sob o nº 133900-1., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº895, sob o nº 79222-5, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR 
e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
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PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 
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II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
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em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 
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V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
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DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16384 / 13  

 

  10 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
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A/C:WYLMAR FIALHO FERNANDES 
Tel.:21 2613-7054 / 7544 
Fax.: 21 2613-7135 
E-mail:compradeenergia@ampla.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:MARCELO TANOUYE NURCHIS 
Tel.:11 3684-9476 
Fax.: 11 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=AMPLA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/8C63-3FA6-

BF42-A991 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 8C63-3FA6-BF42-A991

 

 
Hash do Documento

CF80782E1FBD00EDB6425007130716021AA1B2EC62D1CE84910F6D55FCD2546E
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:02 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 AMPLA - 33.050.071/0001-58

          Wylmar Fialho Fernandes - 023.418.877-40 em 30/09/2014 01:29
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:43 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:40
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:12 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16385/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CAIUA DISTRIB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CAIUA DISTRIB - CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., 
titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 
Avenida Paulista, nº 2.439, 5º andar/parte, Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.282.377/0001-20, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,001037 0,001555 

2019 0,001037 0,001555 

2020 0,001037 0,001555 

....... 0,001037 0,001555 

2047 0,001037 0,001555 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CAIUA DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CAIUA DISTRIB - CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., com sede na Avenida Paulista, nº 
2.439, 5º andar/parte, Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.282.377/0001-20, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16385; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 57469-4, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº910, sob o nº 08876-4., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 57.485-0, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16385 / 13  

 

  9 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:DANILO DEFILIPPO 
Tel.:(32) 3429 6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CAIUA DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/C28D-87F5-

80B1-6759 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: C28D-87F5-80B1-6759

 

 
Hash do Documento

FB3174A73C53BC34883742ABB951E169802373AC14A79CAEFFF5CE39948359C1
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA SUL-SUDESTE - 07.282.377/0001-20

          Lidia Yokosawa Kuroda Savi - 045.450.748-80 em 19/09/2014 02:15
UTC-03:00

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:43 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:39
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:12 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:27 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:57
UTC-02:00
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16386/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA, titular 
de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Pe Julio Maria Lombaerd, 1900, Central, Município de Macapá, Estado do Amapá, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 05.965.546/0001-09, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, 
e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,085855 0,128782 

2019 0,085855 0,128782 

2020 0,085855 0,128782 

....... 0,085855 0,128782 

2047 0,085855 0,128782 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Manoel Pereira Neto 

Tel.:(96)3212-1304 

Fax: (96)3212-1302 

 E-mail:manoel.neto@cea.ap.gov.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA, com sede na Avenida Pe Julio Maria 
Lombaerd, 1900, Central, Município de Macapá, Estado do Amapá, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.965.546/0001-09, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Caixa Econômica Federal , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.360.305/0001-04 com sede Av. Pedro 

Lazarino, 1924, na Cidade de Município de Macapá, Estado de Estado do Amapá denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16386; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº658, sob o nº 3041-7, utilizada para centralizar parte do produto da cobrança 
da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo mensal de 
recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº658, sob o nº 4585-6., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta 
corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº658, sob o nº 4584-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR 
e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  
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III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
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Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Edmundo Eliurço de Souza Pinheiro 
Tel.:(96)3212-1304 
Fax.: (96)3212-1302 
E-mail:edmundo.pinheiro@cea.ap.gov.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:José Célio Santos Lopes 
Tel.:(96) 3312-2350 
Fax.: (96) 3312-2350 
E-mail:sr3222ap@caixa.gov.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 12 de fevereiro de 2015 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=CAIXA,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/CCBA-A69D-

31F1-2C7D ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: CCBA-A69D-31F1-2C7D

 

 
Hash do Documento

82A881A79FCDFA7156D111A07DD32B3F44402D5C765C2C83726DFF18D9E4F760
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 19/02/2015 18:54 UTC-
02:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 19/02/2015 19:18 UTC-02:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Marcelo Soares De Oliveira - 223.693.528-50 em 19/02/2015 13:05
UTC-02:00

          Talita Santicioli - 065.664.394-39 em 26/02/2015 17:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CEA - 05.965.546/0001-09

          Jose Eliaz Rosa - 372.451.557-04 em 27/02/2015 21:37 UTC-03:00

          Angelo Do Carmo - 609.681.338-00 em 28/02/2015 15:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CAIXA - 00.360.305/0001-04

          Celio Da Silva Lopes - 593.453.302-91 em 01/09/2015 01:12 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16387/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEAL. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS, titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Fernandes Lima, nº 3.349, Farol, Município de Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.272.084/0001-00, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,056190 0,084284 

2019 0,056190 0,084284 

2020 0,056190 0,084284 

....... 0,056190 0,084284 

2047 0,056190 0,084284 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16387 / 13  

 

  10 

a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:MÁRIO HUMBERTO LIMA SILVA 

Tel.:82-2126-9212 

Fax:  

 E-mail:comercializacao@ceal.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEAL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEAL - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS, com sede na Avenida Fernandes Lima, nº 
3.349, Farol, Município de Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 12.272.084/0001-
00, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante 
Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAU UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, Torre Olavo Setúbal, 100, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16387; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 14842-8, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº369, sob o nº 00416-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 14843-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:MÁRIO HUMBERTO LIMA SILVA 
Tel.:82-2126-9212 
Fax.:  
E-mail:comercializacao@ceal.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerência de Trustee 
Tel.:(11) 2797-4189 
Fax.:  
E-mail:trustee.energia@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEAL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/F65C-9007-

6C5A-665C ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: F65C-9007-6C5A-665C
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UTC-03:00
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03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:43 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:39
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:11 UTC-
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16388/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEB DISTRIBUIC. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEB DISTRIBUIC - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., titular de concessão 
para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na SIA Área de Serviço 
Público - Lote C, Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.522.669/0001-92, 
doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus 
documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 

3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 
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3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,048169 0,072254 

2019 0,048169 0,072254 

2020 0,048169 0,072254 

....... 0,048169 0,072254 

2047 0,048169 0,072254 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 
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4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 
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5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 

 

 

 

Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 
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: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 
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6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
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7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  

7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 
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8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 

a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
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âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  
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11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  
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13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Hamilton Carlos Naves 

Tel.:(61) 3465-9116 
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Fax: (61) 3465-9119 

 E-mail:hamilton@ceb.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEB DISTRIBUIC,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  
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CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 
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PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16389/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEEE DISTRIB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEEE DISTRIB - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA, titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, com sede na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, 7º andar, sala 721, Prédio A1, Jardim 
Carvalho, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.467.115/0001-00, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 



  2 

legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 

3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
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da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,064183 0,096274 

2019 0,064183 0,096274 

2020 0,064183 0,096274 

....... 0,064183 0,096274 

2047 0,064183 0,096274 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
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perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 
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6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
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nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  

7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 
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8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 

a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
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PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 
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10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 
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12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Tel.:(51)3382-5376 

Fax: (51)3382-4457 

 E-mail:comercializacao.ceeed@ceee.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEEE DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  
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CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 
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PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16390/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CELESC DIST. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CELESC DIST - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Itamarati, nº 160, Itacorubi, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 08.336.783/0001-90, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, 
e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,035472 0,053208 

2019 0,035472 0,053208 

2020 0,035472 0,053208 

....... 0,035472 0,053208 

2047 0,035472 0,053208 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Ivone Souza Castellar 

Tel.:(48) 3231-5090 

Fax: (48) 3231-5099 

 E-mail:ivonesccf@celesc.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CELESC DIST,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16390 / 13  

 

  17 

cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CELESC DIST - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede na Avenida Itamarati, nº 160, Itacorubi, 
Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 08.336.783/0001-90, 
empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato 
de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAU UNIBANCO S A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16390; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 14974-9, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº289, sob o nº 08414-7., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 14975-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:RICARDO LUIZ GALVÃO SOARES 
Tel.:(48)3231-6038 
Fax.: (48)3231-6370 
E-mail:ricardolgs@celesc.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:GERÊNCIA DE TRUSTEE 
Tel.:(11)2797-4189 
Fax.: N/C 
E-mail:trustee.energia@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELESC DIST,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/2C77-FA20-

074E-DA99 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 2C77-FA20-074E-DA99

 

 
Hash do Documento

57A515308DE4F3EE5211051F59C673E5986204104187C0BD229DB539372BE3FA
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 CELESC DIST - 08.336.783/0001-90

          Eduardo Cesconeto De Souza - 001.589.959-45 em 26/09/2014
12:33 UTC-03:00

          Ricardo Luiz Galvao Soares - 036.250.659-08 em 26/09/2014 14:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:42 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:38
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:09 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:25 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:54
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16391/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CELG. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CELG - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., titular de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua 02, Quadra A-37,  
Edifício Gileno Godói, Jardim Goiás, Município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.543.032/0001-04, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,107635 0,161453 

2019 0,107635 0,161453 

2020 0,107635 0,161453 

....... 0,107635 0,161453 

2047 0,107635 0,161453 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Jonas Linhares Melo 

Tel.:(62) 3243 2403 

Fax: (62) 3243 2465 

 E-mail:jonas.lm@celg.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CELG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CELG - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede na Rua 02, Quadra A-37,  Edifício Gileno Godói, 
Jardim Goiás, Município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 01.543.032/0001-
04, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante 
Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na 

Cidade de Deus - Vila Yara, s/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO 
GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16391; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 84195-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 76148-6., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 84197-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16391 / 13  

 

  4 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Simone Oliveira Rezende 
Tel.:62-3243-2785/2510 
Fax.: 62-6243-2204 
E-mail:simone.or@celg.com.br; denislene.sc@celg.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Yoiti Watanabe / Ademir Rufino dos Santos 
Tel.:11-3684-9407/9421 
Fax.: 11-3684-9445 
E-mail:4010.yoiti@bradesco.com.br; 4010.agente@bradesco.com.br; 4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/DB33-11C4-

958D-5081 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: DB33-11C4-958D-5081

 

 
Hash do Documento

4B15A9123ADE1B9EE3678098302163BC89CC7260C2774DB1036BFFDA60526A60
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 CELG - 01.543.032/0001-04

          Sergio Dos Santos Junior - 132.424.741-04 em 19/09/2014 13:01
UTC-03:00

          Jonas Linhares Melo - 394.315.681-87 em 19/09/2014 13:08 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:02 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:42 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 16:09
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:09 UTC-
03:00



 

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16392/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CELPA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rodovia 
Augusto Montenegro, s/nº,  km 8.5, Coqueiro, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.895.728/0001-80, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas 
PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final 
assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,282487 0,423730 

2019 0,282487 0,423730 

2020 0,282487 0,423730 

....... 0,282487 0,423730 

2047 0,282487 0,423730 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Fernando José Moreira Mendonça 

Tel.:(98) 3217-2163 

Fax: (98) 3217-2110 

 E-mail:fernando.mendonca@cemar-ma.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CELPA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A., com sede na Rodovia Augusto Montenegro, s/nº,  
km 8.5, Coqueiro, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04.895.728/0001-
80, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante 
Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Ururai - 

Prédio B - Térreo, 111, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado BANCO 
GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16392; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 58.540-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº40, sob o nº 21243-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta 
corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 58541-9, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Tinn Freire Amado 
Tel.:(98) 3217-2102 
Fax.: (98) 3217-2110 
E-mail:tinn.amado@equatorialenergia.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Haudrey Miranda 
Tel.:(11) 2797-4264 
Fax.: (11) 2767-3040 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELPA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A., com sede na(o) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 
KM 8.5 , S/N, COQUEIRO, BELÉM-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.895.728/0001-80, empresa 
concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de 
Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, 
doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na(o) RODOVIA GO 471, S/N , ZONA 

RURAL , ARENÓPOLIS-GO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária 
de GERAÇÃO, denominada simplesmente VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na(o) 

RUA CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO-SP denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16392; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº 895, sob o nº 79310-8, utilizada para centralizar parte do produto da cobrança 
da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo mensal de 
recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº 487, sob o nº 31010-7, de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº 895, sob o nº 79311-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR 
e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
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2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 8.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A., Agência nº 34045, sob o nº 6324-X, 
caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 
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3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 
capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 9ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
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a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.5.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 
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5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 
 
6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 10.2. 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 
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6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 
VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  

 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 
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7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 
COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
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específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 
 
10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 

obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
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modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 12 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: Pedro Henrique David 
Tel.: 15 33639000 
Fax. 
E-mail:pedro.david@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C: FERNANDO MENDONCA 
Tel.: 98 32172163 
Fax.:  
E-mail: fernando.mendonca@cemar-ma.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:YOITI WATANABE 
Tel.:11 36849476 
Fax.:  
E-mail:4010.yoiti@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG, em 3 vias de igual teor e forma.  
 
 
SÃO PAULO, 22 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELPA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/A80C-B012-

023F-1308 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: A80C-B012-023F-1308

 

 
Hash do Documento

935670DA4F287D43F66BAF276B8350AE64FF77BAFA34CD1DAF259389C00ED915
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 05/01/2016
18:44 UTC-02:00

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 05/01/2016 18:48 UTC-
02:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 08/01/2016 10:42 UTC-
02:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 08/01/2016 12:41 UTC-02:00
Tipo: Certificado Digital

 CELPA - 04.895.728/0001-80

          Cristiano De Lima Logrado - 365.554.873-72 em 08/01/2016 11:20
UTC-02:00

          Fernando Jose Moreira Mendonca - 270.119.253-68 em 08/01/2016
14:07 UTC-02:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16393/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CELPE. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, titular 
de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
João de Barros, nº 111, Boa Vista, Município de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 10.835.932/0001-08, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, 
e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,120672 0,181008 

2019 0,120672 0,181008 

2020 0,120672 0,181008 

....... 0,120672 0,181008 

2047 0,120672 0,181008 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Wlademir Lacerda de Moura 

Tel.:81 3217 5382 

Fax: 81 3217 3686 

 E-mail:mercado.energia@celpe.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CELPE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, com sede na Avenida João de Barros, 
nº 111, Boa Vista, Município de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.835.932/0001-08, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede no Núcleo 

Administrativo denominado Cidade de Deus, Vila Yara, S/N, Município de Osasco, Estado de São 
Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16393; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 79.313-2, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº289, sob o nº 13.121-0., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 79.314-0, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:EDNA MARIA PEREIRA FERREIRA 
Tel.:(81) 3217-5268 
Fax.: (81) 3217-6091 
E-mail:edna.ferreira@celpe.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-9476 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.tanouye@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELPE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/E745-362B-

EADA-02F0 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: E745-362B-EADA-02F0

 

 
Hash do Documento

EFA99DAE5DA88744F1CAFCA64777459BD6AC81AD5521D51654FF6BF59008EFB1
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:01 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CELPE - 10.835.932/0001-08

          Wlademir Lacerda De Moura - 892.732.734-91 em 25/09/2014 14:36
UTC-03:00

          Alexandre Martins Vita - 878.710.175-00 em 25/09/2014 21:08 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:41 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:37
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:07 UTC-
03:00



 

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16394/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CELTINS. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CELTINS - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS, titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 
com sede na Quadra 104 Norte, Avenida LO-4, Conjunto 04, Lote 12-A, Plano Diretor Norte, Município de 
Palmas, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.086.034/0001-71, doravante denominada 
COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato 
representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos 
societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,035509 0,053263 

2019 0,035509 0,053263 

2020 0,035509 0,053263 

....... 0,035509 0,053263 

2047 0,035509 0,053263 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16394 / 13  

 

  9 

7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CELTINS,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CELTINS - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, com sede na 
Quadra 104 Norte, Avenida LO-4, Conjunto 04, Lote 12-A, Plano Diretor Norte, Município de Palmas, 
Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 25.086.034/0001-71, empresa concessionária de 
serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16394; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 58534-4, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº1615, sob o nº 03122-4., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 58535-1, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429-6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:gestaoenergia@cemat.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CELTINS,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/3956-466D-

0E5F-26ED ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 3956-466D-0E5F-26ED

 

 
Hash do Documento

5E616ED660AB4CF4A8CC4AF79B5965086B455AD5DFC421023B67F905FF66DC19
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA TO - 25.086.034/0001-71

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:32 UTC-03:00

          Welington Mendes Lima - 126.997.210-34 em 19/09/2014 18:26
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:40 UTC-
03:00

          Bruno Henrique Roca Santo - 303.918.328-16 em 02/10/2014 16:54
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:06 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:24 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:51
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16395/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEMAR. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Alameda A, 
Quadra SQS,  nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, Município de São Luís, Estado do 
Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.272.793/0001-84, doravante denominada COMPRADOR, quando 
em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus 
representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,124369 0,186553 

2019 0,124369 0,186553 

2020 0,124369 0,186553 

....... 0,124369 0,186553 

2047 0,124369 0,186553 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Tinn Freire Amado 

Tel.:(98) 3217-2123 

Fax: (98) 3217-2110 

 E-mail:tinn.amado@cemar-ma.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEMAR,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, com sede na Alameda A, Quadra SQS,  
nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, Município de São Luís, Estado do Maranhão, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.272.793/0001-84, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede no Núcleo 

Administrativo denominado Cidade de Deus, Vila Yara, S/N, Município de Osasco, Estado de São 
Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16395; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 79319-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº3203-4, sob o nº 60901-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 79320-5, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Fernando José Moreira Mendonça 
Tel.:(98) 3217-2163 
Fax.: (98) 3217-2110 
E-mail:fernando.mendonca@cemar-ma.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:YOITI WATANABE 
Tel.:(11) 3684-9476 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.yoiti@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEMAR,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/C447-DAF9-

F68F-3788 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: C447-DAF9-F68F-3788

 

 
Hash do Documento

0D5517B4F57F2A50A419A8DAEA7E020C558C51D6DF2FBB131FBEDF0FB4AE8499
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:01 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CEMAR - 06.272.793/0001-84

          Fernando Jose Moreira Mendonca - 270.119.253-68 em 19/09/2014
14:24 UTC-03:00

          Tinn Freire Amado - 033.589.836-09 em 25/09/2014 19:17 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:40 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:36
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:06 UTC-
03:00



 

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16396/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEMAT. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A., 
titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua 
Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bandeirantes, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.467.321/0001-99, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,138387 0,207580 

2019 0,138387 0,207580 

2020 0,138387 0,207580 

....... 0,138387 0,207580 

2047 0,138387 0,207580 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEMAT,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16396 / 13  

 

  19 

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A., com sede na Rua Manoel dos 
Santos Coimbra, nº 184, Bandeirantes, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.467.321/0001-99, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16396; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 58537-7, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº288, sob o nº 01797-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 58538-5, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16396 / 13  

 

  5 

4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429-6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:gestaoenergia@cemat.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEMAT,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/3521-2D5B-

5970-7DC0 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 3521-2D5B-5970-7DC0

 

 
Hash do Documento

884A5FE0ED8595D936694F31EF049931FC0C50E89BD54B6F773B6274A6A9AA5D
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA MT - 03.467.321/0001-99

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:32 UTC-03:00

          Welington Mendes Lima - 126.997.210-34 em 19/09/2014 18:25
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:39 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:05 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:23 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:50
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16397/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEMIG DISTRIB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEMIG DISTRIB - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Barbacena, nº 1.200, Santo Agostinho, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,078061 0,117091 

2019 0,078061 0,117091 

2020 0,078061 0,117091 

....... 0,078061 0,117091 

2047 0,078061 0,117091 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16397 / 13  

 

  6 

 

 

 

Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior 

Tel.:(31) 3506-4922 

Fax: (31) 3506-4939 

 E-mail:majunior@cemig.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEMIG DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16397 / 13  

 

  17 

cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEMIG DISTRIB - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede na Avenida Barbacena, nº 1.200, Santo 
Agostinho, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.981.180/0001-16, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Sede 

Cidade de Deus, Vila Yara, s/nº, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado BANCO 
GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16397 / 13  

 

  2 

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16397; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 81471-7, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2011-7, sob o nº 29000-9., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 81124-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior 
Tel.:(31) 3506-4922 
Fax.: (31) 3506-4939 
E-mail:majunior@cemig.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Roseli Maria Louzano 
Tel.:11-36849421 
Fax.: 11-36849445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEMIG DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16398/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CEPISA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Maranhão, nº 759 Sul, Centro, Município de Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.840.748/0001-89, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16398 / 13  

 

  3 

3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,106781 0,160171 

2019 0,106781 0,160171 

2020 0,106781 0,160171 

....... 0,106781 0,160171 

2047 0,106781 0,160171 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16398 / 13  

 

  5 

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:RAFAELA MOREIRA 

Tel.:(86)3228-8207 

Fax:  

 E-mail:rafaela@eletrobraspiaui.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CEPISA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, com sede na Avenida Maranhão, nº 759 Sul, 
Centro, Município de Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.840.748/0001-89, 
empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato 
de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Itaú Unibanco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de SouzaAranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16398; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 15008-5, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº-------------, sob o nº -------------., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer 
outra conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO 
GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 15009-3, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16398 / 13  

 

  7 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:RAFAELA MOREIRA 
Tel.:(86)3228-8207 
Fax.:  
E-mail:rafaela@eletrobraspiaui.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Haudrey Miranda 
Tel.:(11) 5029.1867 
Fax.: (11) 5029.1867 
E-mail:haudrey.miranda@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CEPISA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 
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21CE-708A ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 
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Código para verificação: 9451-8AE0-21CE-708A
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16399/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CERON. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CERON - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Imigrantes, nº  4137, Setor Industrial, Município de Porto Velho, Estado de Rondonia, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 05.914.650/0001-66, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas 
PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final 
assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,105789 0,158684 

2019 0,105789 0,158684 

2020 0,105789 0,158684 

....... 0,105789 0,158684 

2047 0,105789 0,158684 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16399 / 13  

 

  9 

7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Ricardo Lavorato Tili 

Tel.:69 3216-4018 

Fax:  

 E-mail:ricardo.tili@eletrobrasrondonia.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 07 de novembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CERON,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CERON - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A., com sede na Avenida Imigrantes, nº  
4137, Setor Industrial, Município de Porto Velho, Estado de Rondonia, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.914.650/0001-66, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede núcleo  

administrativo denominado “Cidade de Deus” - Vila Yara Prédio Amarelo, 2º andar, , na Cidade de 
Município de Osasco, Estado de Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16399; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 118490-3, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2167-0, sob o nº 3465-7., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 118485-7, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16399 / 13  

 

  4 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Ricardo Lavorato Tili 
Tel.:69 3216-4018 
Fax.:  
E-mail:ricardo.tili@eletrobrasrondonia.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis; Yoiti Watanabe 
Tel.:(11) 3684-9476 (11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.tanouye@bradesco.com.br;  4010.yoiti@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 07 de novembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CERON,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/33BD-B1EA-

FF74-AB71 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16400/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
COELCE. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua Padre 
Valdevino, nº 150, Centro, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.047.251/0001-70, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,095835 0,143753 

2019 0,095835 0,143753 

2020 0,095835 0,143753 

....... 0,095835 0,143753 

2047 0,095835 0,143753 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Wylmar Fialhos 

Tel.:(21) 2613-7054 

Fax: (21) 2613-7135 

 E-mail:comercializacao_coelce@coelce.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=COELCE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, com sede na Rua Padre Valdevino, nº 150, 
Centro, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70, 
empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato 
de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na 

CIDADE DE DEUS, S/N, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16400; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 86.807-8, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº3456-8, sob o nº 44.795-1., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 86808-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 
estabelecidos no CCEAR. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  
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III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16400 / 13  

 

  11 

Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Wylmar Fialhos 
Tel.:(21) 2613-7054 
Fax.: (21) 2613-7135 
E-mail:comercializacao_coelce@coelce.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:MARCELO TANOUYE NURCHIS 
Tel.:(11) 3684-9476 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16400 / 13  

 

  12 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=COELCE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/79C7-4C62-

CBFB-C910 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 79C7-4C62-CBFB-C910

 

 
Hash do Documento

4537138E0DC698AAB0972A3160967AAFC96F965A7D91DC60215EBA0B79F8DB42
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:43 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 COELCE - 07.047.251/0001-70

          Wylmar Fialho Fernandes - 023.418.877-40 em 30/09/2014 01:29
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:38 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:34
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:03 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16401/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
COPEL DISTRIB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado COPEL DISTRIB - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua José 
Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco C, Sala 19, Mossunguê, Município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 04.368.898/0001-06, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,108759 0,163139 

2019 0,108759 0,163139 

2020 0,108759 0,163139 

....... 0,108759 0,163139 

2047 0,108759 0,163139 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Juliana Gubert Ehrensperger 

Tel.:41 3234 6261 

Fax: 41 3331 2570 

 E-mail:copel.fornecedores@copel.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16401 / 13  

 

  14 

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=COPEL DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a COPEL DISTRIB - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede na Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, 
Bloco C, Sala 19, Mossunguê, Município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.368.898/0001-06, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAU UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na AV. 

NAÇÕES UNIDAS, 7815 - 10º Andar, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16401; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 12920-4, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº903, sob o nº 1934-7., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta 
corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 12921-2, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16401 / 13  

 

  6 

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Evandro Luiz Zaclikevisc 
Tel.:(41) 3331-3684 
Fax.: (41) 3310-5390 
E-mail:evandro.luiz@copel.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia Trustee 
Tel.:(11) 2797-4196 
Fax.: (11) 2797-3150 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=COPEL DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede na(o) RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158, 
MOSSUNGUE, CURITIBA-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.368.898/0001-06, empresa 
concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de 
Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, 
doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na(o) RODOVIA GO 471, S/N , ZONA 

RURAL , ARENÓPOLIS-GO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária 
de GERAÇÃO, denominada simplesmente VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na(o) 

RUA NUCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO-SP denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16401; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº 8958, sob o nº 118709-0, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº , sob o nº , de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente 
que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº 8958, sob o nº 118711-2, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 8.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A., Agência nº 34045, sob o nº 6324-X, 
caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 
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3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 
capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 9ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
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a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.5.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 
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5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 
 
6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 10.2. 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 
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6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 
VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  

 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 
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7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 
COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
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específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 
 
10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 

obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
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modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 12 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID 
Tel.: 41 88647744 
Fax. 
E-mail:pedro.david@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C: ITAMAR PINTO PAZ 
Tel.: 41 33312866 
Fax.: 41 33314143 
E-mail: itamar.paz@copel.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:ROSELI MARIA LOUZANO 
Tel.:11 36849401 
Fax.: 11 36849401 
E-mail:4010.rlouzano@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG, em 3 vias de igual teor e forma.  
 
 
SÃO PAULO, 22 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=COPEL DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16402/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
COSERN. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE, titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com 
sede na Rua Mermoz, nº 150, Centro, Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08.324.196/0001-81, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,027817 0,041725 

2019 0,027817 0,041725 

2020 0,027817 0,041725 

....... 0,027817 0,041725 

2047 0,027817 0,041725 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:PAULO FERNANDO DE MIRANDA MEDEIROS 

Tel.:(84) 32156112 

Fax: (84) 32156486 

 E-mail:paulo.medeiros@cosern.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=COSERN,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Rua 
Mermoz, nº 150, Centro, Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.324.196/0001-81, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Bradesco S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na NÚCLEO 

ADMINISTRATIVO, CIDADE DE DEUS - VILA YARA, S/N, Município de Osasco, Estado de São 
Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16402; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895, sob o nº 79.241-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0321, sob o nº 3456-8., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895, sob o nº 79.244-6, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16402 / 13  

 

  11 

 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Djailson Ximenes Dantas 
Tel.:(84) 3215-6015 
Fax.: (84) 3215-6454 
E-mail:djailson.ximenes@cosern.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:MARCELO TANOUYE NURCHIS 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=COSERN,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/46B8-5E92-

1E79-A779 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 46B8-5E92-1E79-A779

 

 
Hash do Documento

2C53BA61D1849CE12F98F5CC4204BEA3C8A90614F0498568AA1C2B8FF64F29C2
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 13:50 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 COSERN - 08.324.196/0001-81

          Estevam Mosca Neto - 071.978.294-53 em 25/09/2014 13:31 UTC-
03:00

          Wlademir Lacerda De Moura - 892.732.734-91 em 25/09/2014 17:11
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:37 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:33
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:02 UTC-
03:00



 

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16403/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CPFL PAULISTA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CPFL PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, 
titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 
Rodovia Campinas Mogi-Mirim, Km 2,5, nº 1.755, Jardim Santana, Município de Campinas, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.050.196/0001-88, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,186461 0,279692 

2019 0,186461 0,279692 

2020 0,186461 0,279692 

....... 0,186461 0,279692 

2047 0,186461 0,279692 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16403 / 13  

 

  13 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Karin Regina Luchesi 

Tel.:(19) 3756-8280 

Fax: (19) 3756-8680 

 E-mail:karin@cpfl.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CPFL PAULISTA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CPFL PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, com sede na Rodovia Campinas 
Mogi-Mirim, Km 2,5, nº 1.755, Jardim Santana, Município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.050.196/0001-88, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de 

Deus - Vila Yara, S/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16403; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 76.186-9, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2002-8, sob o nº 367.000-7., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 78.887-2, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Karin Regina Luchesi 
Tel.:(19) 3756-8280 
Fax.: (19) 3756-8680 
E-mail:karin@cpfl.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CPFL PAULISTA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/01A8-8419-

2D12-811E ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 01A8-8419-2D12-811E

 

 
Hash do Documento

CC60EB7C1D83153BCEE7954EC3550E27773B961D6FEDDF971F059B85655726DE
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:43 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:37 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 16:07
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:01 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CPFL PAULISTA - 33.050.196/0001-88

          Silvana Goi - 099.516.618-82 em 19/09/2014 13:07 UTC-03:00

          Rogerio De Almeida - 119.974.388-79 em 09/10/2014 13:28 UTC-
03:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16404/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CPFL PIRATINGA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CPFL PIRATINGA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E 
LUZ, titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede 
na Rodovia Campinas Mogi-Mirim, Km 2,5, nº 1.755, Jardim Santana, Município de Campinas, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.172.213/0001-51, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,080166 0,120248 

2019 0,080166 0,120248 

2020 0,080166 0,120248 

....... 0,080166 0,120248 

2047 0,080166 0,120248 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Karin Regina Luchesi 

Tel.:(19) 3756-8280 

Fax: (19) 3756-8680 

 E-mail:karin@cpfl.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CPFL PIRATINGA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CPFL PIRATINGA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, com sede na Rodovia 
Campinas Mogi-Mirim, Km 2,5, nº 1.755, Jardim Santana, Município de Campinas, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.172.213/0001-51, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de 

Deus - Vila Yara, S/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16404; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 79.566-6, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2002-8, sob o nº 431.300-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 79.567-4, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16404 / 13  

 

  3 

registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Karin Regina Luchesi 
Tel.:(19) 3756-8280 
Fax.: (19) 3756-8680 
E-mail:karin@cpfl.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CPFL PIRATINGA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/1058-80C3-

17F5-29AB ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 1058-80C3-17F5-29AB

 

 
Hash do Documento

D65EFB3D4E162C3414EC8BD7DFF51857701489B4BB3201B9D07AC3BD48F2F9E9
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 13:50 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:36 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:32
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 13:00 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CPFL PIRATINGA - 04.172.213/0001-51

          Silvana Goi - 099.516.618-82 em 19/09/2014 13:07 UTC-03:00

          Rogerio De Almeida - 119.974.388-79 em 09/10/2014 13:26 UTC-
03:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16405/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
CPFL STA CRUZ. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado CPFL STA CRUZ - COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ, 
titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua 
Gomes de Carvalho, nº 1.510, 14º andar, conjunto 02, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.116.265/0001-44, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,006385 0,009577 

2019 0,006385 0,009577 

2020 0,006385 0,009577 

....... 0,006385 0,009577 

2047 0,006385 0,009577 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Karin Regina Luchesi 

Tel.:(19) 3756-8280 

Fax: (19) 3756-8680 

 E-mail:karin@cpfl.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=CPFL STA CRUZ,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a CPFL STA CRUZ - COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ, com sede na Rua Gomes de 
Carvalho, nº 1.510, 14º andar, conjunto 02, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.116.265/0001-44, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de 

Deus - Vila Yara, S/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16405; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 89.275-0, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2002-8, sob o nº 55.594-0., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 89.276-9, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16405 / 13  

 

  3 

registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Karin Regina Luchesi 
Tel.:(19) 3756-8280 
Fax.: (19) 3756-8680 
E-mail:karin@cpfl.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=CPFL STA CRUZ,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 
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0359-8144 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 
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 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:36 UTC-
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16406/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
EEB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado EEB - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Paulista, nº 2.439, 5º andar, Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 60.942.281/0001-23, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,002967 0,004451 

2019 0,002967 0,004451 

2020 0,002967 0,004451 

....... 0,002967 0,004451 

2047 0,002967 0,004451 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16406 / 13  

 

  8 

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=EEB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a EEB - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A., com sede na Avenida Paulista, nº 2.439, 5º 
andar, Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.942.281/0001-23, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16406; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 58531-0, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº910, sob o nº 4878-4., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta 
corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 58.532-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16406 / 13  

 

  5 

4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16406 / 13  

 

  8 

DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16406 / 13  

 

  10 

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:DANILO DEFILIPPO 
Tel.:(32) 3429 6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=EEB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/D477-EBBA-

5990-1F39 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: D477-EBBA-5990-1F39

 

 
Hash do Documento

96BF839D866E27871803E89721E39A70F9E56CA5183EE47D8D26E9E980D9E0B3
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 EEB - 60.942.281/0001-23

          Lidia Yokosawa Kuroda Savi - 045.450.748-80 em 19/09/2014 02:15
UTC-03:00

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:35 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:31
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:59 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:14 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:45
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16407/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ELEKTRO. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ELEKTRO - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., titular 
de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua Ary 
Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, Município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.328.280/0001-97, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16407 / 13  

 

  2 

legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,114582 0,171873 

2019 0,114582 0,171873 

2020 0,114582 0,171873 

....... 0,114582 0,171873 

2047 0,114582 0,171873 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Sergio Augusto Alves Altieri 

Tel.:(19) 2122-1420 

Fax: (19) 2122-1576 

 E-mail:suprimento.energia@elektro.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ELEKTRO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ELEKTRO - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., com sede na Rua Ary Antenor de 
Souza, nº 321, Jardim Nova América, Município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.328.280/0001-97, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Itau S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede Ururaí, – Bloco B - 

Térreo, 111, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16407; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 05786-8, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0009, sob o nº 50388-9., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 05785-0, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 
estabelecidos no CCEAR. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  
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III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
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Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Sergio Augusto Alves Altieri 
Tel.:(19) 2122-1420 
Fax.: (19) 2122-1576 
E-mail:suprimento.energia@elektro.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Eder Rogerio Bressani 
Tel.:11 2797 4189 
Fax.: N/A 
E-mail:eder.bressani @itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ELEKTRO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/2AF5-B1D1-

062B-162F ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 2AF5-B1D1-062B-162F

 

 
Hash do Documento

7FF462F507CA882760A629117AD6A9758ACA70D89BD56AF1666CDC7FA6177DAC
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ELEKTRO - 02.328.280/0001-97

          Luciana Lamberti Spelling - 219.978.398-73 em 19/09/2014 12:24
UTC-03:00

          Sergio Augusto Alves Altieri - 220.059.778-96 em 19/09/2014 13:49
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:35 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:30
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:58 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:13 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:44
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16408/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ELETROPAULO. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA 
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida Doutor Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, nº 939, 
Torre II Cond Castelo Branco Office Park 1 ao 7º andar, Tamboré, Município de Barueri, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-93, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16408 / 13  

 

  3 

3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,073661 0,110492 

2019 0,073661 0,110492 

2020 0,073661 0,110492 

....... 0,073661 0,110492 

2047 0,073661 0,110492 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16408 / 13  

 

  7 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Josiani Gomes Napolitano 

Tel.:(11) 2195-2279 

Fax: (11) 2195-2508 

 E-mail:coord.contratos.d@aes.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ELETROPAULO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., 
com sede na Avenida Doutor Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, nº 939, Torre II Cond Castelo 
Branco Office Park 1 ao 7º andar, Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o BANCO BRADESCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede no 

Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, Vila Yara, S/N, Município de Osasco, Estado de 
São Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16408; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº895-8, sob o nº 81168-8, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2372, sob o nº 99000-0., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº895-8, sob o nº 81103-3, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16408 / 13  

 

  4 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Josiani Gomes Napolitano 
Tel.:(11) 2195-2279 
Fax.: (11) 2195-2508 
E-mail:coord.contratos.d@aes.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis / Yoiti Watanabe 
Tel.:(11) 3684-9476 / 9407 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ELETROPAULO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/5FC7-6E02-

FC25-246E ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 5FC7-6E02-FC25-246E

 

 
Hash do Documento

86F255F12419D11041DE67F3E74C7F8F3E6B1373F0B1B688692C9785CA0D25B3
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ELETROPAULO - 61.695.227/0001-93

          Josiani Gomes Napolitano - 096.189.938-76 em 19/09/2014 14:12
UTC-03:00

          Fernanda Belluzzi Biazoto - 278.656.878-18 em 19/09/2014 14:28
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 14:43 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:34 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:30
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:58 UTC-
03:00



 

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16409/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ENERGISA BO. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ENERGISA BO - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, com sede na Rodovia BR 230, s/nº, KM 158, Três Irmãs, Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.826.596/0001-95, doravante denominada COMPRADOR, quando 
em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus 
representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,001779 0,002669 

2019 0,001779 0,002669 

2020 0,001779 0,002669 

....... 0,001779 0,002669 

2047 0,001779 0,002669 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ENERGISA BO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ENERGISA BO - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com sede na 
Rodovia BR 230, s/nº, KM 158, Três Irmãs, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.826.596/0001-95, empresa concessionária de serviço público de 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16409; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 54248-5, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº275, sob o nº 54793-3., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 54249-3, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429 6216 
Fax.: (32) 3422 1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ENERGISA BO,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/2278-5EB9-

DD32-1D02 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 2278-5EB9-DD32-1D02

 

 
Hash do Documento

D5E72F953CA1943F98DD4B12778E63904AA3C1C19249171E71ABAEF23798D28D
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA BO - 08.826.596/0001-95

          Alejane Oliveira Leao Caminha - 527.053.234-49 em 19/09/2014
11:41 UTC-03:00

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:34 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:29
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:57 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:12 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:43
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16410/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ENERGISA MG. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ENERGISA MG - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 80, Centro, Município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.527.639/0001-58, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,006234 0,009351 

2019 0,006234 0,009351 

2020 0,006234 0,009351 

....... 0,006234 0,009351 

2047 0,006234 0,009351 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16410 / 13  

 

  4 

VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ENERGISA MG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16410 / 13  

 

  15 

ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ENERGISA MG - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com sede na 
Praça Rui Barbosa, nº 80, Centro, Município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ sob o nº 19.527.639/0001-58, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16410; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 54246-9, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº275, sob o nº 54773-5., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 54247-7, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defippo 
Tel.:(32) 3429-6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ENERGISA MG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/CA39-EFB3-

7A42-13CE ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: CA39-EFB3-7A42-13CE

 

 
Hash do Documento

2DFA8B265FDAC84C49247E24A3227D9C043D17C1E1E942BA7276D6986A86C05C
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 

 ENERGISA MG - 19.527.639/0001-58

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:34 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 16:05
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:56 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:11 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:40
UTC-02:00
Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16411/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ENERGISA PB. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ENERGISA PB - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 
com sede na BR 230 KM 25, Cristo Redentor, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.095.183/0001-40, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,014862 0,022292 

2019 0,014862 0,022292 

2020 0,014862 0,022292 

....... 0,014862 0,022292 

2047 0,014862 0,022292 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16411 / 13  

 

  11 

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16411 / 13  

 

  13 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ENERGISA PB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ENERGISA PB - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com sede na BR 
230 KM 25, Cristo Redentor, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.095.183/0001-40, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16411; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 54250-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº275, sob o nº 54791-7., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 54251-9, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429 6216 
Fax.: (32) 3422 1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ENERGISA PB,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:33 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:29
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:56 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:11 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:39
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16412/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ENERGISA SE. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ENERGISA SE - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 
com sede na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, Município de Aracajú, Estado de Sergipe, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.017.462/0001-63, doravante denominada COMPRADOR, quando em 
conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes 
legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,006359 0,009539 

2019 0,006359 0,009539 

2020 0,006359 0,009539 

....... 0,006359 0,009539 

2047 0,006359 0,009539 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ENERGISA SE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ENERGISA SE - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com sede na Rua 
Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, Município de Aracajú, Estado de Sergipe, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.017.462/0001-63, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO 
de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16412; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 54244-4, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº275, sob o nº 54789-1., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 54245-1, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429 6216 
Fax.: (32) 3422 1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ENERGISA SE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/CFE5-244A-

92AF-E399 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: CFE5-244A-92AF-E399

 

 
Hash do Documento

6E9FEBB080E719B289A1832D893DCD47FFFD1CCF4E53A71F7EBCEF2BF5DA077C
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA SE - 13.017.462/0001-63

          Marilia Emanuela Fontes Amorim - 997.912.775-91 em 19/09/2014
11:56 UTC-03:00

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:33 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 17:28
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:55 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:10 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:38
UTC-02:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16413/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ENERSUL. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO 
SUL S.A., titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com 
sede na Avenida Gury Marques, nº 8.000, Saída para São Paulo, Município de Campo Grande, Estado do 
Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.413.826/0001-50, doravante denominada 
COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato 
representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos 
societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,071596 0,107394 

2019 0,071596 0,107394 

2020 0,071596 0,107394 

....... 0,071596 0,107394 

2047 0,071596 0,107394 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Lidia Yokosawa Kuroda Savi 

Tel.:(21) 2122-6989 

Fax: (21) 2122-6980 

 E-mail:lidia.kuroda@energisa.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ENERSUL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A., com sede na Avenida 
Gury Marques, nº 8.000, Saída para São Paulo, Município de Campo Grande, Estado do Mato 
Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 15.413.826/0001-50, empresa concessionária de serviço 
público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público 
de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, doravante denominada 
COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Município de São Paulo, Estado de São Paulo denominado 
BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16413; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº2001, sob o nº 91906-3, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº910, sob o nº 24873-1., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2001, sob o nº 91907-1, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Danilo Defilippo 
Tel.:(32) 3429-6216 
Fax.: (32) 3422-1529 
E-mail:defilippo@energisa.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Gerencia de Trustee 
Tel.:(11) 5029-1911 
Fax.: (11) 5029-1535 
E-mail:trustee.operacional@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ENERSUL,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/EC06-6165-

7EBC-96C0 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: EC06-6165-7EBC-96C0

 

 
Hash do Documento

2420848B9BDC58EF45243800CB9B8653CAD99552F318D7EEDD6290311A7C7727
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 ENERGISA MS - 15.413.826/0001-50

          Leonardo Lucius Spindola Alves - 885.732.066-91 em 19/09/2014
17:30 UTC-03:00

          Welington Mendes Lima - 126.997.210-34 em 19/09/2014 18:25
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:33 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 16:05
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:55 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 14:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 ITAU - 60.701.190/0001-04

          Haudrey Miranda - 075.044.288-33 em 27/10/2014 18:09 UTC-02:00

          Joao Paulo Silva Euvaldo - 077.346.368-29 em 28/10/2014 16:36
UTC-02:00
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16414/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
ESCELSA. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., 
titular de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 
Praça Costa Pereira, nº 210, 3º andar, Centro, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 28.152.650/0001-71, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,012474 0,018711 

2019 0,012474 0,018711 

2020 0,012474 0,018711 

....... 0,012474 0,018711 

2047 0,012474 0,018711 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Ivana Fontanive Capanema 

Tel.:(27) 3348-4738 

Fax: (27) 3348-4741 

 E-mail:ivana.capanema@edpbr.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=ESCELSA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., com sede na Praça Costa Pereira, nº 
210, 3º andar, Centro, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.152.650/0001-71, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S/A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de 

Deus / Vila Yara, S/N, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16414 / 13  

 

  2 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16414; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 117.714-1, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2372-8, sob o nº 36.105-4., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 117.716-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 
estabelecidos no CCEAR. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  
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III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
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Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Ivana Fontanive Capanema 
Tel.:(27) 3348-4738 
Fax.: (27) 3348-4741 
E-mail:ivana.capanema@edpbr.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-9476 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.agente@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=ESCELSA,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16415/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
LIGHT. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Marechal Floriano, nº 168, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 60.444.437/0001-46, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto 
denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao 
final assinados, nos termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,128472 0,192709 

2019 0,128472 0,192709 

2020 0,128472 0,192709 

....... 0,128472 0,192709 

2047 0,128472 0,192709 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16415 / 13  

 

  4 

VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16415 / 13  

 

  12 

ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16415 / 13  

 

  13 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Carlos Durval de Moraes 

Tel.:(21) 2211-2540 

Fax: (21) 2211-2871 

 E-mail:carlos.moraes@light.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=LIGHT,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 
168, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.444.437/0001-46, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Bano BRADESCO S A , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade 

de Deus, s/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16415; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895, sob o nº 79.193-8, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2373, sob o nº 372.330-5., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895, sob o nº 79.196-2, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 
estabelecidos no CCEAR. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16415 / 13  

 

  9 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
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Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Luiz Lobato de Jesus 
Tel.:(21) 2211-2914 
Fax.: - 
E-mail:luiz.lobato@light.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:MARCELO TANOUYE NURCHIS 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=LIGHT,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/7A37-3AC4-

11D4-1ECB ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 7A37-3AC4-11D4-1ECB
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          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 13:58 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 LIGHT - 60.444.437/0001-46

          Carlos Durval De Moraes - 606.469.007-06 em 19/09/2014 15:02
UTC-03:00

          Leonardo Augusto Silva De Morais - 990.232.107-00 em 22/09/2014
13:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:32 UTC-
03:00
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 16416/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
RGE. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A., titular de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Rua Mário de Boni, nº 1.902, 
Floresta, Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.016.439/0001-38, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e 
separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,021874 0,032811 

2019 0,021874 0,032811 

2020 0,021874 0,032811 

....... 0,021874 0,032811 

2047 0,021874 0,032811 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 



                                                             

CCEAR por quantidade Nº 16416 / 13  

 

  10 

a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Karin Regina Luchesi 

Tel.:(19) 3756-8280 

Fax: (19) 3756-8680 

 E-mail:karin@cpfl.com.br 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=RGE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A., com sede na Rua Mário de Boni, nº 1.902, Floresta, 
Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.016.439/0001-38, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
firmado com o Poder Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Banco Bradesco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de 

Deus - Vila Yara, S/nº, Município de Osasco, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  
 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 

 
resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 16416; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº0895-8, sob o nº 88.806-0, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº2002-8, sob o nº 525.134-6., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº0895-8, sob o nº 88.301-8, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 
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1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 
estabelecidos no CCEAR. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
 

(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 
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(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 

 
4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
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I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 

 
5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 
 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
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governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 
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IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
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pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  
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III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
 
11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 

um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 
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11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 
judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
 
 
 
Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
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Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Karin Regina Luchesi 
Tel.:(19) 3756-8280 
Fax.: (19) 3756-8680 
E-mail:karin@cpfl.com.br 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Marcelo Tanouye Nurchis 
Tel.:(11) 3684-7912 
Fax.: (11) 3684-9445 
E-mail:4010.ccear@bradesco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=RGE,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
 
 



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CCEE. Para 

verificar as assinaturas clique no link: http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/8DD4-67F9-

51E6-38B9 ou vá até o site http://portaldeassinaturas.ccee.org.br/Verificar/ e utilize o código abaixo 

para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 8DD4-67F9-51E6-38B9

 

 
Hash do Documento

1B9D795AE3E1B725796DE128648E925DC86CDD13A05EFB92FADB85442239E577
 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2017 é(são) :

 

 BRADESCO - 60.746.948/0001-12

          Roseli Maria Louzano - 152.628.468-58 em 19/09/2014 13:49 UTC-
03:00

          Silmara Aparecida Leite Bastos - 040.444.138-60 em 19/09/2014
18:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 CCEE - 03.034.433/0001-56

          Ricardo Lucas Silva - 069.885.056-44 em 26/09/2014 01:31 UTC-
03:00

          Douglas Miranda Gimenez - 361.206.878-40 em 02/10/2014 16:04
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 PCH RENIC - 14.659.499/0001-58

          Pedro Henrique David - 112.612.898-89 em 07/10/2014 12:53 UTC-
03:00

          Valmor Alves - 474.087.159-91 em 07/10/2014 13:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

 RGE - 02.016.439/0001-38

          Silvana Goi - 099.516.618-82 em 19/09/2014 13:06 UTC-03:00

          Rogerio De Almeida - 119.974.388-79 em 09/10/2014 13:23 UTC-
03:00



 

Tipo: Certificado Digital
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA  

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE 
 

 
CCEAR Nº 18160/13 
PRODUTO 2018/2047 

 
 

 
CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PCH RENIC E A 
BOA VISTA ENERG. 

 
 
 
De um lado, a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, concessionária ou autorizada de 
geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE 
ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.659.499/0001-58, doravante 
denominada VENDEDOR, e de outro lado BOA VISTA ENERG - BOA VISTA ENERGIA S.A., titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida 
Capitão Ene Garcez, nº 691, Centro, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.341.470/0001-44, doravante denominada COMPRADOR, quando em conjunto denominadas PARTES, 
e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. as PARTES participaram do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de 
Geração (“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e realizado em 
13 de dezembro de 2013, conforme o Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL (“EDITAL”), nos termos das 
Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 
2007, das Portarias MME nº 258, de 28 de julho de 2008, nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 
2 de setembro de 2011, nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 10 de setembro de 2013, nº 301, de 
10 de setembro de 2013, nº 343, de 3 de outubro de 2013,da Resolução Homologatória ANEEL nº 
1.651, de 12 de novembro de 2013, e demais disposições aplicáveis; 

2. nos termos do(s) respectivo(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) 
celebrado(s) entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme previsto no EDITAL, ao 
VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA, em 
decorrência da exploração de: (i) Aproveitamento Hidrelétrico – AHE ou Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Renic, localizada em Arenópolis, GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16 MW (USINA A); 

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do mesmo certame, o 
COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA ELÉTRICA relativa a cada uma das 
USINAS, e o suprimento será iniciado no prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e 
na regulamentação aplicável; 

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser acompanhada no 
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para os fins previstos na 
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legislação, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO; 

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá 
pelas disposições das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 
11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da compra e venda da 
ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR 
na modalidade quantidade e com vinculação à(s) USINA(S), conforme os montantes indicados na Cláusula 
4ª, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: 

a) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

b) ANEXO II – DEFINIÇÕES; 

c) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS; 

d) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus aditivos, que fica 
incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele estivesse transcrito. 

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em 
seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS 

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada no CONTRATO e seus 
anexos, os termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os 
significados relacionados no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no 
feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO II – DEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 
2047, observado o disposto na subcláusula 3.7, sendo sua eficácia condicionada à celebração do 
correspondente CCG. 

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independentemente 
do prazo final da concessão, permissão ou autorização do COMPRADOR ou do VENDEDOR. 

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de maio do ano de 2018 e o término 
do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2047. 

3.3.1  O término do primeiro período do PERÍODO DE SUPRIMENTO ocorrerá às 24 horas do dia 
31 de dezembro de 2018. 
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3.4. As PARTES concordam que o início do PERÍODO DE SUPRIMENTO será alterado, de forma 
automática, para a zero hora do dia 1° de janeiro de 2018 na ocorrência da entrada em operação comercial 
da USINA ser anterior a essa data, ou para a zero hora da data de entrada em operação comercial da USINA, 
conforme Despacho da ANEEL, caso ela ocorra entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, 
permanecendo o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO inalterado. 

3.4.1 A alteração do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO de que trata a subcláusula 3.4 
prescindirá de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO. 

3.5. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá ser antecipado por 
meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do 
art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

3.6. Na eventualidade de o prazo final da(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o 
sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) concessão(ões), permissão(ões) ou autorização(ões) assumirá 
todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO. 

3.7. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações 
anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após o término da vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados na(s) 
tabela(s) seguinte(s), referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO da(s) USINA(S), 
representam os valores de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S): 

 
Tabela 1 – USINA A 

SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 
ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA 

 

ANO DE 
SUPRIMENTO 

ENERGIA 

CONTRATADA 
(MWmédio) 

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 
(MWh/h) 

2018 0,039601 0,059402 

2019 0,039601 0,059402 

2020 0,039601 0,059402 

....... 0,039601 0,059402 

2047 0,039601 0,059402 

TOTAL - - 

 
 

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito do VENDEDOR e 
recurso do COMPRADOR nos processos de apuração de insuficiência de lastro para venda e de 
cobertura contratual do consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes o valor da 
ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do COMPRADOR e requisito do 
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VENDEDOR no processo de apuração de insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos na(s) tabela(s) da 
subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as PARTES, em caso de 
redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S). 

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão celebrar Termo Aditivo ao 
CONTRATO. 

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como exposição voluntária do 
COMPRADOR perante a ANEEL. 

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um SUBMERCADO, a CCEE 
deverá registrar o CONTRATO considerando um registro contratual independente para cada SUBMERCADO, 
para fins de controle, monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos hidrológicos e as 
exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão tratados conforme o previsto no 
CONTRATO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.  

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de comum acordo entre o 
VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na SAZONALIZAÇÃO conforme critérios 
definidos em PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita 
seguindo o perfil de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e 
cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados 
os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA.  

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO de 
cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL 
em conformidade com as REGRAS e PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis. 

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para informação da 
SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, bem como o tratamento a ser dado em 
caso de seu descumprimento.  

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser observado o disposto 
no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na legislação vigente. 

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua 
definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável 
à matéria, em regulamentação da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares. 

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a AGENTES, que estão 
estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as 
obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas 
de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos ao consumo interno verificado da(s) USINA(S) e às 
perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a(s) USINA(S) e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a(s) USINA(S) estiver(em) localizada(s). 

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com 
todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o 
CENTRO DE GRAVIDADE do(s) SUBMERCADO(S) onde se localiza(m) a(s) USINA(S) e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA. 

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S). 

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir lastro por meio da 
GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos bilaterais de compra de ENERGIA, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 9ª. 

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos bilaterais de compra de 
ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na modalidade de quantidade de ENERGIA 
ELÉTRICA, sob exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS. 

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de que trata a subcláusula 
5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR. 

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 poderá motivar a resolução do 
CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às 
penalidades estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 5.163, de 2004. 

5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO ou à 
continuidade do suprimento por intermédio de contratos de compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR: 

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO; 

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de entrada em operação 
comercial da(s) USINA(S), de comercializar com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – 
ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA 
correspondente à parcela de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação. 

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação comercial pelas 
unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de comissionamento, não integrarão a 
ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR 
conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA 

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, será definida com base no estágio 
de implantação de cada USINA. 

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, corresponderá a: 
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Onde: 

RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; 

ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme SAZONALIZAÇÃO 
definida na subcláusula 4.5; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras comprometidas com o 
CONTRATO e que não se encontram em operação comercial após as respectivas datas previstas no 
ato de outorga da USINA “i”, apurada no mês “m”; 

: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA “i”, na parcela 
comprometida com o CONTRATO; 

: Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa n° 165/2005, ou 
norma que venha a substituí-la, no mês “m”; e 

PVi,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, observado o disposto na 
subcláusula 6.4. 

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será utilizada a GARANTIA 
FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades geradoras em atraso, quando no 
CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento 
de GARANTIA FÍSICA de cada unidade geradora. 

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês dezembro de 2013: 

6.3.1.  PREÇO DE VENDA da USINA : R$ 136,9 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), por megawatt-hora. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como referência o mês de 
janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados a partir do primeiro dia do mês de janeiro 
de 2014, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

Onde: 

PVm: valor atualizado do PREÇO DE VENDA; 

PV0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3; 

Im: número índice do IPCA do mês de dezembro; e 

I0: número índice do IPCA referente ao mês de dezembro de 2013. 

6.4.1 Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os 
demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.  
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6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado, em 
caráter provisório, o último índice publicado, e o ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a 
publicação do índice que deveria ter sido utilizado. 

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e 
na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 

6.7 As PARTES reconhecem que a(s) RECEITA(S) DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras 
de correção monetária previstas no CONTRATO, é(são) suficiente(s) para o cumprimento das obrigações 
previstas no presente instrumento. 

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá 
deduzido de seu PREÇO DE VENDA o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme 
regulamentado, autorizado e homologado pela ANEEL. 

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos TRIBUTOS, encargos setoriais 
ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou 
regime de arrecadação dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no 
equilíbrio contratual, o(s) PREÇO(S) DE VENDA poderá(ão) ser adequado(s) de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará(ão) em vigor após a homologação da ANEEL. 

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO 

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão 
considerados, de forma conjunta, os valores associados: 

(i) à RECEITA DE VENDA; 

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 

7.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a 
um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo 
remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 

7.1.2. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado mensalmente pelo 
IPCA. 

7.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme 
disposto na subcláusula 7.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do 
VENDEDOR. 

7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das REGRAS, sendo vedado ao 
VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele publicado pela CCEE. 

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a emissão de um ou mais 
DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, cujos vencimentos ocorrerão conforme as 
seguintes datas: 

a) Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; 

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado; e  

c) Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento 
considerado. 
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7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE 
VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado um ajuste no valor do último 
vencimento em virtude da contabilização das operações no MERCADO DE CURTO PRAZO. 

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do 
VENDEDOR, com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em 
nome da filial do COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE 
APLICA. 

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo VENDEDOR no prazo 
de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na 
apresentação, por motivo imputável ao VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão 
automaticamente postergadas por prazo igual ao do atraso verificado. 

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça 
do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme previsto no ANEXO III. 

7.5. As PARTES concordam que, na hipótese de o VENDEDOR ficar inadimplente na liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO, sendo essa inadimplência decorrente deste CONTRATO, os 
recursos financeiros associados ao faturamento bilateral estabelecido na subcláusula 7.3 serão utilizados 
para abater os valores inadimplidos pelo VENDEDOR junto ao MERCADO DE CURTO PRAZO, conforme 
regulamentação específica.  

7.5.1. Enquanto perdurar a situação de inadimplência do VENDEDOR na liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO, todo faturamento, realizado nos termos da subcláusula 7.3, deverá 
ser feito de modo que os recursos financeiros associados a esse faturamento bilateral sejam 
transferidos para a conta corrente do VENDEDOR junto ao AGENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

7.6. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de 
quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos 
pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 

7.7. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições 
determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e 
atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 8ª. 

7.8. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos valores de 
faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA. 

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão publicados novos 
valores para fins de faturamento. 

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do competente 
DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de competência do suprimento, cuja 
compensação poderá se dar no próprio mês, ou, de comum acordo entre as PARTES, em 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA subsequente(s). 

7.9. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o 
COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na subcláusula 7.2.  
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7.10. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser 
acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na 
subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e a correção monetária incidirão desde a data do 
vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento.  

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do 
pagamento, os seguintes acréscimos: 

a) multa de 2% (dois por cento); e  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados em períodos 
anteriores. 

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, excetuando-se a parcela 
referente aos encargos moratórios de períodos anteriores. 

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 6.5. 

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 8.3 
será considerada nula. 

8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado 
na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas 
Cláusulas 9ª e 10 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso aplicável.  

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 
ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da PARTE, observada a 
emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido; 

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, governamental ou 
regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, 
inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão ou autorização; 

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de regência; 

(iv) atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores 
originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S); 

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) 
USINA(S) constantes do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO e/ou do(s) ATO(S) 
AUTORIZATIVO(S); e/ou 

(vi) o processo de motorização da(s) USINA(S), nos termos do(s) CONTRATO(S) DE CONCESSÃO 
e/ou ATO(S) AUTORIZATIVO(S) correspondente(s), não ter sido concluído até o dia 31 de 
dezembro de 2019, ressalvado o disposto na Cláusula 12. 
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a. a(s) USINA(S) que não iniciar(em) sua operação comercial no prazo estabelecido no item (vi) 
será(ão) excluída(s) do CONTRATO, bem como a(s) respectiva(s) ENERGIA(S) 
CONTRATADA(S), por meio de Termo Aditivo previamente aprovado pela ANEEL, ficando o 
VENDEDOR sujeito às penalidades cabíveis e à penalidade de multa por resolução referente 
àquela(s) USINA(S), nos termos da Cláusula 10. 

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério 
da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra 
PARTE, em especial quanto ao descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos 
termos da subcláusula 5.6. 

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE adimplente deverá enviar 
notificação por escrito à outra PARTE. 

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento de 
notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE adimplente considerará resolvido o 
CONTRATO. 

9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE 
adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, inclusive no 
âmbito da CCEE, observado o disposto na subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução.  

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e 
não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor 
após a resolução ou que dela decorra. 

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua resolução, sem efeitos 
retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas 
hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, 
penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula 
abaixo descrita: 

 
 
Onde: 
PV: PREÇO DE VENDA das USINA(S), em R$/MWh, vigente na data de resolução do CONTRATO, 
nos termos da Cláusula 6ª; 

VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), remanescente entre a data de 
resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em MWh;  

VEC: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S), expresso em MWh; relativo ao ano da resolução do 
CONTRATO; e 

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 
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10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data em que ocorrer 
a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na subcláusula 10.1. 

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada 
no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data 
em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento. 

10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na subcláusula 10.1, a 
questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 11.  

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer 
hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o 

COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem 

prejuízo da aplicação do disposto no CONTRATO. 

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma PARTE a outra.  

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES buscarão 
solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE 
CONTROVÉRSIA.  

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da subcláusula 
11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, incluindo 
o previsto na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, valendo a presente 
como cláusula compromissória. 

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO 
permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos. 

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a subcláusula 
12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA. 

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas 
obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, 
embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que 
deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos 
moratórios previstos na subcláusula 8.2. 

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes 
medidas: 

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado 
como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, 
em prazo superior a cinco dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
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ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de sua duração e 
do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais; 

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de 
ação para remediar e/ou minimizar tais consequências; 

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

(iv) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e 

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e de suas 
consequências. 

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de caso fortuito ou força maior, 
a CCEE procederá à suspensão do registro do CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra 
PARTE deste CONTRATO sobre essa circunstância.  

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na 
Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª. 

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas 
PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto 
na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de 
reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do 
COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e 
os montantes de ENERGIA CONTRATADA.  

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o 
disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e 
expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO.  

13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de 
contrato de financiamento relacionado à(s) USINA(S), sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.5. 

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer 
direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, 
poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) 
obrigação(ões).  

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: 

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às 
atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; 

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças 
e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, 
inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse 
caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos 
econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e  
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(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do 
evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas no CONTRATO.  

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os 
ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de 
ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA 
CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito do CONTRATO será feita 
por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos 
representantes, a saber: 

Se para o VENDEDOR: 

A/C: OSMAR NESI 

Tel.: 41 3099-5640 

Fax.:41 3099-5640 

 E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 

Se para o COMPRADOR: 

A/C:Francisco Pereira da Cruz Neto 

Tel.:(95) 2121-1128/8403-9971 

Fax:  

 E-mail:francisco.neto@eletrobrasroraima.com 

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a ser declarada ilegal, 
inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência 
e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e 
que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto 
quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES.  

13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL e 
registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos.  

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis 
brasileiras.  

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de 
adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem 
como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de 
sentença arbitral. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 2014 

 

VENDEDOR: 

 

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 

 

COMPRADOR: 

  

<sig_id=BOA VISTA ENERG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 

 
USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS  

 

1. Nome da USINA: Renic 

2. Localidade: Arenópolis,GO 

3. SUBMERCADO: SUDESTE / CENTRO - OESTE 

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16 MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: 4,0 MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: 4,0 MW 

c) POTÊNCIA da unidade geradora 03: 4,0 MW 

d) POTÊNCIA da unidade geradora 04: 4,0 MW 

e) POTÊNCIA da unidade geradora 05: ----------------- MW 

 

5. GARANTIA FÍSICA: 6,55 MWmédios (Portaria nº 106, de 27/11/2013 ) 

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: 

a) Unidade geradora 01: 01/08/2014 

b) Unidade geradora 02: 01/09/2014 

c) Unidade geradora 03: 01/10/2014 

d) Unidade geradora 04: 01/11/2014 

e) Unidade geradora 05: ----------------- 
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO 

 

DEFINIÇÕES 

 

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços e instalações de 
ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE; 

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de 
distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada; 

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder à liquidação 
financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO; 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se realizam as 
operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES VENDEDORES e AGENTES DE 
DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei, conforme REGRAS e 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO específicos; 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 
1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA; 

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pelo 
Poder Concedente, individualizado para cada USINA. 

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir no 
CONTRATO ou nas atividades das PARTES; 

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a estruturar, organizar e 
administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir 
Conflitos por meio de arbitragem, nos termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da 
CCEE; 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, 
segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO relativo ao 
SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a entrega simbólica da ENERGIA 
CONTRATADA; 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO; 

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO – 
CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre VENDEDOR e COMPRADOR; 

CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem Público, que regula a 
exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o Poder Concedente; 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: contrato 
firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de 
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cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao 
presente; 

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, por meio do qual 
estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução 
Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007;  

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 
109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; 

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que corresponde ao início da 
disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 234, de 9 de julho de 2013, nº 300, de 
10 de setembro de 2013 e nº 355, de 11 de outubro de 2013; 

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo 
VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA; 

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório; 

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, 
expressa em MWh; 

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWmédios, relativo à cada 
USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR; 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que 
tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras; 

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima de ENERGIA relativa 
à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio 
de contratos, estabelecido na forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008; 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto à EPE, nos termos 
das DIRETRIZES; 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração e para compra e 
venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2013-ANEEL e seus documentos correlatos; 

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos AGENTES DA CCEE e os montantes de 
geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE; 

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO; 

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO; 

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às PARTES as 
controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas; 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle da operação de 
geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN; 
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PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização de ENERGIA 
ELÉTRICA; 

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR; 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos periodicamente pela 
ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis 
para o despacho centralizado, na forma do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; 

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, expressa em MW; 

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao 
COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da 
USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO I do CONTRATO, expressa em MW; 

PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA; 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que definem 
condições, requisitos, eventos e prazos relativos à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da 
CCEE; 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica; 

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos AGENTES e 
aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos técnicos necessários ao 
planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem as responsabilidades do ONS e dos 
AGENTES; 

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 6ª; 

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações 
algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos AGENTES DA CCEE, aplicáveis à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE; 

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA; 

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE; 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos responsáveis pelo 
suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas eletricamente; 

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico, sob a 
responsabilidade da EPE; 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas fronteiras são definidas 
em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA 
no SIN; 

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído 
qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das 
PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a 
contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; 
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USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante exploração de 
potencial hidráulico; 

VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha 
ENERGIA negociada no LEILÃO. 
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ANEXO III AO CCEAR 

 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,  
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

 
Pelo presente: 
 

1. a BOA VISTA ENERG - BOA VISTA ENERGIA S.A., com sede na Avenida Capitão Ene Garcez, nº 
691, Centro, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ sob o nº 02.341.470/0001-
44, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, mediante 
Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica firmado com o Poder 
Concedente, doravante denominada COMPRADOR; 

 
2. a PCH RENIC - CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, com sede na RODOVIA GO 471, S/N  

KM 18 , ZONA RURAL , MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.659.499/0001-58, empresa concessionária de GERAÇÃO, denominada simplesmente 
VENDEDOR; e 

 
3. o Itaú Unibanco S.A. , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04 com sede na Av. 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, Torre Eudoro Villela - 10º Andar, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo denominado BANCO GESTOR;  

 
todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao 
final assinados, e em conjunto denominados PARTES; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) em decorrência do 18° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do 
mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR; 

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais vendedores de 
energia elétrica participantes do LEILÃO;  

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o 
pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de 
distribuição;  

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a 
finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos 
pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;  

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades 
previstas no instrumento; e 

(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da filial do VENDEDOR, com 
sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA, e em nome da filial do 
COMPRADOR com sede: NÃO SE APLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº NÃO SE APLICA; 
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resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas 
(“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e 
disposições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde 

já acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões: 
 

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com 
COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para 
a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA 
VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR, sob o nº 18160; 
 

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO 
GESTOR, na Agência nº8541, sob o nº 14114-2, utilizada para centralizar parte do produto da 
cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente 
pelo BANCO GESTOR; 

 
IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 14115-9., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra 
conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR; 

 
V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA; 

 
VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do VENDEDOR utilizada para recebimento 

dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da 
subcláusula 3.4.1;  

 
VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, 

na Agência nº8541, sob o nº 14115-9, a qual receberá transferência de parcela dos recursos da 
CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do 
VENDEDOR e na forma do CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, 

emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCEAR; e 
 

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados e 
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registrados pelos agentes da CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 
atribuídos aos respectivos agentes da CCEE. 

 
1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados 

estabelecidos no CCEAR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de 

pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCEAR, mediante: 
 

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e  

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar 
como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para 
fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA. 

 
2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as 

obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, 
somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCEAR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 
 
3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no 

CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula 
ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, 
parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.  

 
3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será: 
 

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de vencimento, e deduzidos de eventuais 
valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCEAR; 

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO 
GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO 
GESTOR. 

 
3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na subcláusula 7.10 do CCEAR. 
 
3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência 

da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o 
caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA. 

 
3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos 

pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será: 
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(I) a conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A., Agência nº895, sob o nº 118.038-
0, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO; ou 

(II) a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada pela CCEE para 
proceder à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO 
PRAZO, caso o VENDEDOR estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do 
MERCADO DE CURTO PRAZO. 

 
3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e 

capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um 
fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no 
CCG. 

 
3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o 

fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um período de carência de um mês para que o 
COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG. 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo 

BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA 
RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR. 

 
4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:  
 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas datas de vencimento; e 

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 
 
4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o 

pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, o saldo remanescente da CONTA 
CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de 
quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações 
do COMPRADOR. 

 
4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente 

na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 
 

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos 
moratórios conforme definido na Cláusula 8ª do CCEAR. 
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de vencimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu 
pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá: 

 
I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO 

VENDEDOR; 

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO 
VENDEDOR; e 

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a 
CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e 
a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA 
RESERVA.  

 
4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na 

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 
 
4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que: 

 
I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA 

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante 
Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR; 

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de 
débito; e 

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 
 
5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR 

caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
caracterizada esta por: 

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer 
vencimentos, durante um período de doze meses; ou  

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6.  
 
5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, 

deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu 
integral pagamento.  

 
5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse 
período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer 
vencimento. 
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5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores 
depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 

 
5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA 

em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo 
governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou 
fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão 
obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou 
em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima 
mencionado. 

 
5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do 

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente 
aos fins previstos nesta Cláusula Quinta. 

 
5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer 

perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo 
COMPRADOR nos termos da subcláusula 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 

6.1. São obrigações do VENDEDOR: 
 

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA original(is), com 
cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de vencimento e respectivos valores, 
observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;  

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros 
tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, observado o disposto na 
subcláusula 3.4.1; e 

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em 
decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCEAR, em 
relação aos prazos e valores devidos. 

 
6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o VENDEDOR não indique, ao 

BANCO GESTOR, os dados bancários referentes à conta corrente de que trata o item II da 
subcláusula 3.4.1, na situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do envio do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR. 

 
6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 6.1.1 poderá motivar a 

resolução do CCEAR, nos termos de sua subcláusula 9.2. 
 
6.2. São obrigações do COMPRADOR: 
 

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA 
DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCEAR; 
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II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de 
arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;  

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de 
desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de 
descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG; 

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de 
novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e 

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos 
à CONTA VINCULADA; 

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o 
COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, e a situação de adimplemento do 
VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de 
definição da CONTA DO VENDEDOR. 

 
6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o 

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência.  
 
6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao 

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os 
prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO 
GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 
  
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR: 
 

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da 
receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por 
qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em 
decorrência do descumprimento de suas obrigações; 

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e 
transferência de receita, em desacordo com o CCG; 

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de 
qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG; 

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG;  

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições 
previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas 
cabíveis;  

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2 do CCG;  

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para 
a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) 
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DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e 
observadas as respectivas datas de vencimento; 

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem 
custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o 
pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; 

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados 
bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 3.4.1; e 

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a situação de 
adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira do MERCADO DE CURTO 
PRAZO, para fins de transferência dos recursos para a CONTA DO VENDEDOR. 

 
7.2.  Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) 

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO 
GESTOR deverá observar o disposto nas subcláusulas 4.4 e 4.5. 

 
7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do LEILÃO firmados pelo 

COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os valores depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA somente para pagamento das obrigações pecuniárias 
previstas nos CCEARs do LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos 
seus respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as demais 
medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE COBRANÇA. 

 
7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de 

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste 
instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO 
GESTOR. 

 
7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem 

a manutenção de fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5.  
 
7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) 

dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, 
entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um 
contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO 
GESTOR substituído. 

 
CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 
 
8.1.  Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter 

irrevogável e irretratável, a: 

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante 
mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os 
montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, 
nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR; 
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II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA 
CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;  

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável 
pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula 
Quinta;  

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos 
depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e 
visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e 

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita. 

8.2.  Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO 
GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código 
Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes 
específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas 
previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta. 

 
8.3.  A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de 

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com 
comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima. 

 
CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS  
 
9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e 
MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

 
9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou 

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as 
obrigações do CCEAR, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os 
seus aspectos, pelas leis brasileiras. 

 
10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCEAR, somente 

após o que gerará quaisquer efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 
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11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por 
um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, 
exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação 

judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar 
sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e garantem que: 
 

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir 
as disposições do CCG; e 

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma 
disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete. 

 
12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo 

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 
 
12.3.  No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral 

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos 
modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os 
fins aqui dispostos. 

 
12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou 
faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por 
escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância 
ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como 
renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui 
acordados. 

 
12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários 
autorizados. 

 
12.6.  As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam 

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 
 
12.7.  Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto 

na Cláusula 11 do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências 
judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
12.8.  Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste 

CCG será feita pelos representantes, a saber: 
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Se para o VENDEDOR: 
A/C: OSMAR NESI 
Tel.: 41 3099-5640 
Fax.:41 3099-5640 
E-mail:osmar.nesi@gppower.com.br 
 
Se para o COMPRADOR : 
A/C:Francisco Pereira da Cruz Neto/Jimmy Luz Costa 
Tel.:(95) 2121-1128/8403-9971 e 2121-1113/8403-5402 
Fax.:  
E-mail:francisco.neto@eletrobrasroraima.com/jimmy.costa@eletrobrasroraima.com 
 
Se para o BANCO GESTOR : 
A/C:Eder Rogério Bressani - Gerente Operacional 
Tel.:(11) 2797 - 4189 
Fax.:  
E-mail:eder.bressani@itau-unibanco.com.br 
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG. 
 
 
São Paulo, 18 de setembro de 2014 
 
Pelo COMPRADOR: 
 
 
<sig_id=BOA VISTA ENERG,sig_papel=COMPRADOR> 
 
 
 
 
Pelo VENDEDOR: 
 
 
 
<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 
 
 
 
Pelo BANCO GESTOR: 
 
 
<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR> 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA> 
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

1
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.

9



CCEAR por quantidade Nº29585/16

7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29585/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empresa titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com 
sede no(a) AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2414, CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.341.467/0001-20

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,460035 0,690053

2022 0,460035 0,690053

2023 0,460035 0,690053

2024 0,460035 0,690053

2025 0,460035 0,690053

2026 0,460035 0,690053

2027 0,460035 0,690053

2028 0,460035 0,690053

2029 0,460035 0,690053

2030 0,460035 0,690053

2031 0,460035 0,690053

2032 0,460035 0,690053

2033 0,460035 0,690053

2034 0,460035 0,690053

2035 0,460035 0,690053

2036 0,460035 0,690053

2037 0,460035 0,690053

2038 0,460035 0,690053

2039 0,460035 0,690053

2040 0,460035 0,690053

2041 0,460035 0,690053

2042 0,460035 0,690053

2043 0,460035 0,690053

2044 0,460035 0,690053

2045 0,460035 0,690053
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,460035 0,690053

2047 0,460035 0,690053

2048 0,460035 0,690053

2049 0,460035 0,690053

2050 0,460035 0,690053

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: Elson Andrade Ferreira Junior
Tel.: (92) 2126-9172
Fax: 
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E-mail: compra.acr@eletrobrasamazonas.com
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=AMAZONAS ENERG,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 
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cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e

7



CCEAR por quantidade Nº29585/16

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29585/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empresa titular 

de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, com sede na AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2414, CACHOEIRINHA, 

MANAUS - AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.341.467/0001-20

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na AVENIDA BRIGADEIRO 

FARIA LIMA, 3400, 10º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO - SP, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 60.701.190/0001-04

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 8541, sob o nº 147867.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº 8541, sob o nº 147883

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº8541, sob o nº 147875,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: Helio Teixeira Duarte
Tel.: (92) 2126-2270
Fax: 
E-mail:  compras.acr@eletrobrasamazonas.com

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: Haydrey Miranda
Tel.: (11) 3072-6162
Fax: 
E-mail:  trustee.energia@itau-unibanco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=AMAZONAS ENERG,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.
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7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29586/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: BOA VISTA ENERGIA S/A, empresa titular de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede no(a) 
AVENIDA CAPITÃO ENE GARCEZ, 691, CENTRO, BOA VISTA - RR, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.341.470/0001-44

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,108243 0,162365

2022 0,108243 0,162365

2023 0,108243 0,162365

2024 0,108244 0,162366

2025 0,108243 0,162365

2026 0,108243 0,162365

2027 0,108243 0,162365

2028 0,108244 0,162366

2029 0,108243 0,162365

2030 0,108243 0,162365

2031 0,108243 0,162365

2032 0,108244 0,162366

2033 0,108243 0,162365

2034 0,108243 0,162365

2035 0,108243 0,162365

2036 0,108244 0,162366

2037 0,108243 0,162365

2038 0,108243 0,162365

2039 0,108243 0,162365

2040 0,108244 0,162366

2041 0,108243 0,162365

2042 0,108243 0,162365

2043 0,108243 0,162365

2044 0,108244 0,162366

2045 0,108243 0,162365
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,108243 0,162365

2047 0,108243 0,162365

2048 0,108244 0,162366

2049 0,108243 0,162365

2050 0,108243 0,162365

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: MARINETE DE OLIVEIRA REIS
Tel.: (95) 98403-6104
Fax: 
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E-mail: marinete.reis@eletrobrasroraima.com
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=BOA VISTA ENERG,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 
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cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e
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III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29586/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: BOA VISTA ENERGIA S/A, empresa titular de concessão para 

prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 

AVENIDA CAPITÃO ENE GARCEZ, 691, CENTRO, BOA VISTA - RR, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 02.341.470/0001-44

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na RUA AV. ENGENHEIRO 

ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 707, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 8541, sob o nº 14114 - 2.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº 2617 - 4, sob o nº 1527 - X

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº8541, sob o nº 14115 - 9,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: ELIELDA DIOGENES CHAVES
Tel.: (95) 98403-9971
Fax: 
E-mail:  elielda.chaves@eletrobrasroraima.com

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: EDER ROGÉRIO BRESSANI
Tel.: (11) 2797-4189
Fax: 
E-mail:  eder.bressani@itau-unibanco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=BOA VISTA ENERG,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.
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7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29587/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL, empresa titular 
de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 
com sede no(a) AVENIDA FERNANDES LIMA, 3349, FAROL, MACEIÓ - AL, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,077124 0,115686

2022 0,077124 0,115686

2023 0,077124 0,115686

2024 0,077124 0,115686

2025 0,077124 0,115686

2026 0,077124 0,115686

2027 0,077124 0,115686

2028 0,077124 0,115686

2029 0,077124 0,115686

2030 0,077124 0,115686

2031 0,077124 0,115686

2032 0,077124 0,115686

2033 0,077124 0,115686

2034 0,077124 0,115686

2035 0,077124 0,115686

2036 0,077124 0,115686

2037 0,077124 0,115686

2038 0,077124 0,115686

2039 0,077124 0,115686

2040 0,077124 0,115686

2041 0,077124 0,115686

2042 0,077124 0,115686

2043 0,077124 0,115686

2044 0,077124 0,115686

2045 0,077124 0,115686

18



CCEAR por quantidade Nº29587/16

ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,077124 0,115686

2047 0,077124 0,115686

2048 0,077124 0,115686

2049 0,077124 0,115686

2050 0,077124 0,115686

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: Mário Humberto Lima Silva
Tel.: (82) 2126-9212
Fax: 
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E-mail: comercializacao@eletrobrasalagoas.com

20



CCEAR por quantidade Nº29587/16

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=CEAL,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 

6



CCEAR por quantidade Nº29587/16

cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e
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III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29587/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL, empresa titular 

de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, com sede na AVENIDA FERNANDES LIMA, 3349, FAROL, MACEIÓ - AL, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL, JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 8541, sob o nº 14842 - 8.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº 369, sob o nº 00416 - 3

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº8541, sob o nº 14843 - 6,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: Mário Humberto Lima Silva
Tel.: (82) 2126-9212
Fax: 
E-mail:  comercializacao@eletrobrasalagoas.com

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: Gerência de Trustee
Tel.: (11) 2797-4189
Fax: 
E-mail:  trustee.energia@itau-unibanco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=CEAL,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.

9



CCEAR por quantidade Nº29588/16

7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.

13



CCEAR por quantidade Nº29588/16

12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29588/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., empresa titular de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede no(a) 
AVENIDA ITAMARATI, 160, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS - SC, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.336.783/0001-90

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,496116 0,744174

2022 0,496116 0,744174

2023 0,496116 0,744174

2024 0,496116 0,744174

2025 0,496116 0,744174

2026 0,496116 0,744174

2027 0,496116 0,744174

2028 0,496116 0,744174

2029 0,496116 0,744174

2030 0,496116 0,744174

2031 0,496116 0,744174

2032 0,496116 0,744174

2033 0,496116 0,744174

2034 0,496116 0,744174

2035 0,496116 0,744174

2036 0,496116 0,744174

2037 0,496116 0,744174

2038 0,496116 0,744174

2039 0,496116 0,744174

2040 0,496116 0,744174

2041 0,496116 0,744174

2042 0,496116 0,744174

2043 0,496116 0,744174

2044 0,496116 0,744174

2045 0,496116 0,744174
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,496116 0,744174

2047 0,496116 0,744174

2048 0,496116 0,744174

2049 0,496116 0,744174

2050 0,496116 0,744174

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: Gustavo Cavalcante de Carvalho Rocha
Tel.: (48) 3231-5090
Fax: (48) 3231-5099
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E-mail: gustavoccr@celesc.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=CELESC DIST,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.

27



CCEAR por quantidade Nº29588/16

ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;

2



CCEAR por quantidade Nº29588/16

VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 
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cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e
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III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29588/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., empresa titular de concessão para 

prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 

AVENIDA ITAMARATI, 160, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS - SC, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.336.783/0001-90

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETÚBAL, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-

04

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 8541, sob o nº 14974 - 9.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº 289, sob o nº 08414 - 7

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº8541, sob o nº 14975 - 6,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: Alexandre Costa
Tel.: (48) 3231-6384
Fax: (48) 3231-6070
E-mail:  acosta@celesc.com.br

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: Gerência de Trustee
Tel.: (11) 2797-4189
Fax: 
E-mail:  trustee.energia@itau-unibanco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=CELESC DIST,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.
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7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29589/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, empresa titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com 
sede no(a) AVENIDA Maranhão, 759 Sul, S/N, Centro, TERESINA - PI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.840.748/0001-89

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,270609 0,405914

2022 0,270609 0,405914

2023 0,270609 0,405914

2024 0,270609 0,405914

2025 0,270609 0,405914

2026 0,270609 0,405914

2027 0,270609 0,405914

2028 0,270609 0,405914

2029 0,270609 0,405914

2030 0,270609 0,405914

2031 0,270609 0,405914

2032 0,270609 0,405914

2033 0,270609 0,405914

2034 0,270609 0,405914

2035 0,270609 0,405914

2036 0,270609 0,405914

2037 0,270609 0,405914

2038 0,270609 0,405914

2039 0,270609 0,405914

2040 0,270609 0,405914

2041 0,270609 0,405914

2042 0,270609 0,405914

2043 0,270609 0,405914

2044 0,270609 0,405914

2045 0,270609 0,405914
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,270609 0,405914

2047 0,270609 0,405914

2048 0,270609 0,405914

2049 0,270609 0,405914

2050 0,270609 0,405914

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: RAFAELA SANTOS MOREIRA
Tel.: (86) 3228-8086
Fax: 
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E-mail: rafaela@eletrobraspiaui.com

20



CCEAR por quantidade Nº29589/16

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=CEPISA,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 
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cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e
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III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29589/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, empresa titular de 

concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

com sede na AVENIDA Maranhão, 759 Sul, S/N, Centro, TERESINA - PI, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 06.840.748/0001-89

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na RUA URARUÍ, 111, 

PRÉDIO B, TATUAPÉ, SÃO PAULO - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

60.701.190/0001-04

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 8541, sob o nº 15008 - 5.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº , sob o nº 

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº8541, sob o nº 158009 - 3,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: JOANA MATILDE
Tel.: (86) 3228-8000
Fax: 
E-mail:  joana@eletrobraspiaui.com

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: HAUDREY MIRANDA
Tel.: (11) 3072-6162
Fax: 
E-mail:  haudrey.miranda@itau-unibanco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=CEPISA,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=ITAU,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO

2



CCEAR por quantidade Nº29590/16

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 
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comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 

7



CCEAR por quantidade Nº29590/16

ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.
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7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.
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QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29590/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., empresa titular de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede no(a) 
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C SALA 19, MOSSUNGUE, CURITIBA - 
PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.368.898/0001-06

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,360812 0,541218

2022 0,360812 0,541218

2023 0,360812 0,541218

2024 0,360812 0,541218

2025 0,360812 0,541218

2026 0,360812 0,541218

2027 0,360812 0,541218

2028 0,360812 0,541218

2029 0,360812 0,541218

2030 0,360812 0,541218

2031 0,360812 0,541218

2032 0,360812 0,541218

2033 0,360812 0,541218

2034 0,360812 0,541218

2035 0,360812 0,541218

2036 0,360812 0,541218

2037 0,360812 0,541218

2038 0,360812 0,541218

2039 0,360812 0,541218

2040 0,360812 0,541218

2041 0,360812 0,541218

2042 0,360812 0,541218

2043 0,360812 0,541218

2044 0,360812 0,541218

2045 0,360812 0,541218
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,360812 0,541218

2047 0,360812 0,541218

2048 0,360812 0,541218

2049 0,360812 0,541218

2050 0,360812 0,541218

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: JULIANA GUBERT EHRENSPERGER
Tel.: (41) 3234-6261
Fax: (41) 3331-4143
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E-mail: copel.fornecedores@copel.com
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=COPEL DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 

6



CCEAR por quantidade Nº29590/16

cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e

7



CCEAR por quantidade Nº29590/16

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29590/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., empresa titular de concessão para 

prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com sede na 

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C SALA 19, MOSSUNGUE, CURITIBA 

- PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.368.898/0001-06

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: BANCO BRADESCO S.A., com sede na RUA NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

60.746.948/0001-12

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 0895 - 8, sob o nº 1187090.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº , sob o nº 

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº0895 - 8, sob o nº 1187112,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: ITAMAR PINTO PAZ
Tel.: (41) 3331-2866
Fax: (41) 3331-4143
E-mail:  itamar.paz@copel.com

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: ROSELI MARIA LOUZANO
Tel.: (11) 3684-9401
Fax: (11) 3684-5645
E-mail:  4010rlouzano@bradesco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=COPEL DISTRIB,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR POR QUANTIDADE

PRODUTO 2021/2050

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO – CCEAR, NA MODALIDADE 
QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ENTRE SI 
FAZEM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO 
QUADRO RESUMO.

De um lado, a VENDEDORA, concessionária ou autorizada de geração de energia 
elétrica, nomeada e qualificada no Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO 
RESUMO) , e de outro lado a COMPRADORA, , titular de concessão para prestação 
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente 
PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos 
termos de seus documentos societários;

CONSIDERANDO QUE:

1. as PARTES participaram do Leilão indicado no QUADRO RESUMO;
2. nos termos do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 

AUTORIZATIVO celebrado entre o Poder Concedente e o VENDEDOR, conforme 
previsto no EDITAL, ao VENDEDOR foi outorgada concessão/autorização para 
geração de ENERGIA ELÉTRICA, em decorrência da exploração do(s) 
empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO;

3. em decorrência do LEILÃO, e ao lado de outros compradores participantes do 
mesmo certame, o COMPRADOR adquiriu determinado percentual da ENERGIA 
ELÉTRICA relativa a cada uma das USINAS, e o suprimento será iniciado no 
prazo e conforme as condições previstas no CONTRATO e na regulamentação 
aplicável;

4. a comercialização realizada entre as PARTES, de natureza regulada, deve ser 
acompanhada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE, para os fins previstos na legislação, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO;
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As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE REGULADO, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CCEAR”, o qual se regerá pelas disposições das Leis nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de 
maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de 
setembro de 2007, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
pelas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, e de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da 
compra e venda da ENERGIA CONTRATADA com POTÊNCIA ASSOCIADA, realizada 
entre o COMPRADOR e o VENDEDOR na modalidade quantidade e com vinculação à 
USINA, conforme os montantes indicados na Cláusula 4ª, a partir da DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO:

a) QUADRO RESUMO

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO;

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES;

d) ANEXO III – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO 
DE RECEITAS;

e) ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, e seus 
aditivos, que fica incorporado ao CONTRATO por referência, como se nele 
estivesse transcrito.

1.3. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e 
os termos dispostos em seus ANEXOS I a III, deverão prevalecer as disposições do 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica 
empregada no CONTRATO e seus anexos, os termos e expressões grafados em letra 
maiúscula, quando utilizados no CONTRATO, terão os significados relacionados no 
ANEXO II – DEFINIÇÕES.

2.2. A utilização das definições constantes do CONTRATO, no plural ou no singular, 
no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO 
I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO
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3.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no 
dia 31 de dezembro de 2050, ou ao término do contrato de concessão vigente do 
VENDEDOR, o que ocorrer primeiro observado o disposto na subcláusula 3.6, sendo 
sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO vigorará no prazo previsto na subcláusula 
3.3, independentemente do prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR, exceto no caso de empreendimento hidrelétrico 
previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com potência superior a 50 MW, 
cujo término do período de suprimento será em 31 de dezembro de 2050 ou ao 
término do contrato de concessão vigente, o que ocorrer primeiro.

3.3. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º de janeiro de 
2021 e término às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2050 ou ao término do 
contrato de concessão vigente do VENDEDOR, o que ocorrer primeiro, no caso 
empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, com 
potência superior a 50 MW.

3.4. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, definido na subcláusula 3.3, poderá 
ser antecipado por meio de celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO, nas 
condições estabelecidas no inciso IV do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004.

3.5. Na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do 
COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar-se antes do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou 
autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO, exceto 
no empreendimento hidrelétrico previsto no § 11-A da Portaria MME nº 382/2015, 
com potência superior a 50 MW.

3.6. O término do prazo de vigência do CONTRATO não afetará quaisquer direitos 
ou obrigações anteriores a tal evento e que seu exercício ou cumprimento se dê após 
o término da vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 4ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

4.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes 
especificados no QUADRO RESUMO, referenciados ao CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO da USINA, representam os valores de ENERGIA CONTRATADA e 
POTÊNCIA ASSOCIADA:

4.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de 
SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados 
como requisito do VENDEDOR e recurso do COMPRADOR nos processos de 
apuração de insuficiência de lastro para venda e de cobertura contratual do 
consumo, respectivamente, nos termos das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
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4.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA, que correspondem a 1,5 vezes 
o valor da ENERGIA CONTRATADA, serão considerados como recurso do 
COMPRADOR e requisito do VENDEDOR no processo de apuração de 
insuficiência de lastro de POTÊNCIA, nos termos das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

4.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos 
na tabela da subcláusula 4.1, poderão ser reduzidos, de comum acordo entre as 
PARTES, em caso de redução/degradação da GARANTIA FÍSICA da USINA.

4.2.1. Na ocorrência do disposto na subcláusula 4.2, as PARTES deverão 
celebrar Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. As reduções previstas na subcláusula 4.2 serão tratadas como 
exposição voluntária do COMPRADOR perante a ANEEL.

4.3. Na hipótese de alocação de ENERGIA CONTRATADA em mais de um 
SUBMERCADO, a CCEE deverá registrar o CONTRATO considerando um registro 
contratual independente para cada SUBMERCADO, para fins de controle, 
monitoramento, contabilização, e outros fins previstos na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

4.4. A SAZONALIZAÇÃO e a MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, os riscos 
hidrológicos e as exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO serão 
tratados conforme o previsto no CONTRATO, na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO, nas REGRAS e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

4.5. A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada de comum 
acordo entre o VENDEDOR e o COMPRADOR e, caso seja aplicada contingência na 
SAZONALIZAÇÃO conforme critérios definidos em PROCEDIMENTO DE 
COMERCIALIZAÇÃO específico, a SAZONALIZAÇÃO deverá ser feita seguindo o perfil 
de carga declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo 
SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de acordo com limites máximos e mínimos situados 
entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e quinze por cento) da média 
anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA ASSOCIADA. 

4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA 
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e 
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis.

4.7. Os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO regerão os prazos para 
informação da SAZONALIZAÇÃO e da MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, 
bem como o tratamento a ser dado em caso de seu descumprimento. 

4.8. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, deverá ser 
observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, ou na 
legislação vigente.
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CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, 
independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser 
realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria, em regulamentação 
da ANEEL, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, REGRAS e PROCEDIMENTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e/ou nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito 
adquirido às determinações regulamentares.

5.2. As PARTES deverão atender plenamente a todas as obrigações, impostas a 
AGENTES, que estão estabelecidas na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, nas 
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO e nos PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

5.3. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do 
VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS, 
tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, e 
aqueles relativos ao consumo interno verificado da USINA e às perdas elétricas 
devidas e/ou verificadas entre a USINA e o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO onde a USINA estiver localizada.

5.4. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do 
COMPRADOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a 
TRIBUTOS, tarifas e encargos de conexão, de uso dos sistemas de transmissão e de 
distribuição, e aqueles relativos às perdas incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO 
DE GRAVIDADE do SUBMERCADO onde se localiza a USINA e o destino final da 
ENERGIA CONTRATADA.

5.5. O VENDEDOR é o responsável pela implantação, operação e manutenção 
da USINA.

5.6. Ao longo do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o VENDEDOR deverá constituir 
lastro por meio da GARANTIA FÍSICA de usinas de sua titularidade e/ou de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, sem prejuízo do disposto na Cláusula 9ª.

5.6.1. Na hipótese da constituição de lastro se dar por meio de contratos 
bilaterais de compra de ENERGIA, essa contratação deverá ser feita na 
modalidade de quantidade de ENERGIA ELÉTRICA, sob exclusiva 
responsabilidade do VENDEDOR, assumindo este, inclusive, os riscos de 
diferenças de preços entre SUBMERCADOS.

5.6.2. A ENERGIA e a POTÊNCIA associadas aos contratos bilaterais de 
que trata a subcláusula 5.6.1 serão atribuídas, no âmbito das REGRAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ao VENDEDOR.

5.6.3. O não cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 5.6 
poderá motivar a resolução do CONTRATO, nos termos da subcláusula 9.2, 
sem prejuízo da sujeição do VENDEDOR às penalidades estabelecidas no art. 
3º do Decreto nº 5.163, de 2004.
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5.7. Observada a legislação aplicável, o atendimento à DATA DE INÍCIO DO 
SUPRIMENTO ou à continuidade do suprimento por intermédio de contratos de 
compra de ENERGIA, firmados pelo VENDEDOR:

(i) não implicarão a suspensão do CONTRATO;

(ii) não caracterizarão atraso do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO;

(iii) não eximirão o VENDEDOR do cumprimento das demais obrigações 
contratuais.

5.8. O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da data de 
entrada em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer AGENTES, 
no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO DE CURTO PRAZO ou, se 
aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela 
de GARANTIA FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados, 
conforme legislação.

5.9. Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em operação 
comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive durante os testes de 
comissionamento, não integrarão a ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA e serão comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas 
nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 6ª – DA RECEITA DE VENDA

6.1 A RECEITA DE VENDA, segregada por USINA e calculada mensalmente no 
âmbito das REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO a partir do início do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, será definida com base no estágio de implantação de cada USINA.

6.2 A RECEITA DE VENDA a que o VENDEDOR faz jus, por USINA, 
corresponderá a:

RV
i,m

= [(
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × P
atrasoi,m

+ (1 -
Pot

atrasoi,m

Pot
Totali

) × PV
i,m] × EC

i,m

Onde:

RV
i,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês 

“m”;

EC
i,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, 

conforme SAZONALIZAÇÃO definida na subcláusula 4.5;

Pot
atrasoi,m: POTÊNCIA INSTALADA referente às unidades geradoras 

comprometidas com o CONTRATO e que não se encontram em operação 

6



CCEAR por quantidade Nº29591/16

comercial após as respectivas datas previstas no ato de outorga da USINA “i”, 
apurada no mês “m”;

Pot
Totali: POTÊNCIA INSTALADA referente à completa motorização da USINA 

“i”, na parcela comprometida com o CONTRATO;

P
atrasoi,m

:
 Preço de repasse, em R$/MWh, definido conforme Resolução Normativa 

n° 595, de 17 de dezembro de 2013, ou norma que venha a substituí-la, no 
mês “m”; e

PV
i,m: PREÇO DE VENDA, em R$/MWh, da USINA “i”, no mês “m”, 

observado o disposto na subcláusula 6.4.

6.2.1. Na aplicação da equação algébrica definida na subcláusula 6.2 será 
utilizada a GARANTIA FÍSICA da USINA para fins de verificação das unidades 
geradoras em atraso, quando no CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO 
AUTORIZATIVO da USINA estiver expresso o incremento de GARANTIA FÍSICA 
de cada unidade geradora.

6.3 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês 
de realização do LEILÃO, está indicado no QUADRO RESUMO. 

6.4 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, tendo como 
referência o mês de janeiro, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, 
contados a partir do primeiro dia do mês imediatamente subsequente ao mês de 
realização do LEILÃO, indicado no QUADRO RESUMO, mediante a aplicação da 
seguinte equação algébrica:

PV
m

= PV
0
× (

I
m

I
0
)

Onde:

PV
m: valor atualizado do PREÇO DE VENDA;

PV
0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 6.3;

I
m: número índice do IPCA do mês de dezembro; e

I
0: número índice do IPCA referente ao mês mês de realização do LEILÃO, 
indicado no QUADRO RESUMO.

6.4.1Deverão ser adotadas seis casas decimais exatas para os cálculos, 
desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive. 

6.5 Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo 
VENDEDOR, será utilizado, em caráter provisório, o último índice publicado, e o 
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ajuste será efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria 
ter sido utilizado.

6.6 Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial 
que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme 
determinado pelo Poder Concedente.

6.7 As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as 
respectivas regras de correção monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o 
cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

6.7.1. A USINA que faz jus ao recebimento de sub-rogação dos benefícios do 
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, terá deduzido de seu PREÇO DE VENDA 
o valor que vier a ser percebido sob esse título, conforme regulamentado, 
autorizado e homologado pela ANEEL.

6.8 Caso sejam criados, após a data de assinatura do CONTRATO, novos 
TRIBUTOS, encargos setoriais ou contribuições parafiscais e outros encargos legais, ou 
modificada a base de cálculo, as alíquotas e/ou regime de arrecadação dos atuais, de 
forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES com repercussão no equilíbrio 
contratual, o PREÇO DE VENDA poderá ser adequado de modo a refletir tais 
alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após a homologação da 
ANEEL.

CLÁUSULA 7ª – DO FATURAMENTO

7.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo 
VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA;

(ii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro.

7.1.1. Caso o total dos acertos financeiros de que tratam as Subcláusulas 7.1.(i) 
e 7.1.(ii) resulte em valor superior ao valor de que trata a Subcláusula 7.1.(i), 
o pagamento do COMPRADOR ao VENDEDOR no mês correspondente deverá 
ser em valor igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) 
faturamento(s) posterior(es) em tantas vezes quantas forem necessárias para sua 
quitação.

7.1.2. Na hipótese prevista na Subcláusula 7.1.1 o faturamento do VENDEDOR 
ao COMPRADOR deverá observar a legislação tributária atinente à espécie.

7.1.3. O saldo remanescente de que trata a subcláusula 7.1.1 será atualizado 
mensalmente pelo IPCA.

7.1.4. Quando de resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE 
SUPRIMENTO, na hipótese de existir saldo remanescente a favor do 
COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 7.1.1, o COMPRADOR 
efetuará a cobrança do valor apurado em face do VENDEDOR.
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7.2. A apuração de que trata a subcláusula 7.1 será realizada no âmbito das 
REGRAS, sendo vedado ao VENDEDOR o faturamento de valor divergente daquele 
publicado pela CCEE.

7.3. O faturamento do VENDEDOR será realizado em três parcelas, mediante a 
emissão de um ou mais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, individualizados por USINA, 
cujos vencimentos ocorrerão conforme as seguintes datas:

a)Primeira parcela: vencimento no dia 20 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado;

b) Segunda parcela: vencimento no dia 30 do mês subsequente ao mês do 
suprimento considerado; e 

c)Terceira parcela: vencimento no dia 15 do segundo mês subsequente ao 
mês do suprimento considerado.

7.3.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da 
RECEITA DE VENDA apurada nos termos da Cláusula 6ª, podendo ser realizado 
um ajuste no valor do último vencimento em virtude da contabilização das 
operações no MERCADO DE CURTO PRAZO.

7.3.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome 
da(s) matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES.

7.3.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pelo 
VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do 
vencimento. No caso de atraso na apresentação, por motivo imputável ao 
VENDEDOR ou à CCEE, as datas de vencimento serão automaticamente 
postergadas por prazo igual ao do atraso verificado.

7.3.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia 
não útil na praça do COMPRADOR, considerando, inclusive, os feriados 
bancários e dias em que não haja expediente ao público, o pagamento poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

7.4. Os pagamentos mencionados nesta cláusula deverão ser efetuados conforme 
previsto no ANEXO III.

7.5. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser 
efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas 
financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR.

7.6. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos 
e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de 
multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos 
termos da Cláusula 8ª.
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7.7. As divergências eventualmente apontadas por uma das PARTES em relação aos 
valores de faturamento publicados pela CCEE não afetarão os prazos para pagamento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

7.8.1. Na eventualidade de as divergências apontadas serem procedentes, serão 
publicados novos valores para fins de faturamento.

7.8.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 7.8.1 ensejarão a emissão do 
competente DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá identificar o mês de 
competência do suprimento, cuja compensação poderá se dar no próprio mês, 
ou, de comum acordo entre as PARTES, em DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
subsequente(s).

7.8. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes 
incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a 
respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento 
apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, 
efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR, ressalvado o disposto na 
subcláusula 7.2. 

7.9. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que 
venha a ser acordada posteriormente, ou definida como sendo devida pela outra 
PARTE, aplicar-se-á o disposto na subcláusula 8.2, excetuando-se a multa. Os juros e 
a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até 
a data de sua liquidação.

CLÁUSULA 8ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

8.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer 
dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

8.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida 
monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a)multa de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

8.2.1. É vedada a incidência da multa sobre os valores em atraso já lançados 
em períodos anteriores.

8.2.2. Os juros de mora deverão incidir sobre o valor total apurado, 
excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos 
anteriores.

8.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 8.2 incidirão 
sobre o valor em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, 
observado o disposto na subcláusula 6.5.

8.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação 
prevista na subcláusula 8.3 será considerada nula.
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8.5. A partir do 20º (vigésimo) dia útil da data do vencimento do 
DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 7ª, sem que haja seu devido 
pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 9ª e 10 
para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – CCG, caso 
aplicável. 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO

9.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 
objeto de resolução pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da 
PARTE, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para 
dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização legal, 
governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e 
obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à 
concessão de serviço público, permissão ou autorização;

(iii) o desligamento de uma PARTE da CCEE, nos termos das normas de 
regência;

(iv)atraso superior a trinta dias no adimplemento da obrigação de 
reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel 
cumprimento da USINA;

(v) atraso superior a quinhentos e quarenta dias em qualquer um dos marcos 
de implantação da USINA constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou 
do ATO AUTORIZATIVO; e/ou

(vi) o processo de motorização da USINA, nos termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO correspondente, não ter sido 
concluído até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvado o disposto na 
Cláusula 12.

9.2. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá 
ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE, em especial quanto ao 
descumprimento de constituição de lastro pelo VENDEDOR, nos termos da 
subcláusula 5.6.

9.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista na subcláusula 9.2, a PARTE 
adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE.

9.2.2. Caso não sanada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento de notificação de que trata a subcláusula 9.2.1, a PARTE 
adimplente considerará resolvido o CONTRATO, após manifestação da ANEEL.
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9.3. Ocorrendo a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a 
manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos 
termos do CONTRATO, inclusive no âmbito da CCEE, observado o disposto na 
subcláusula 10.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 

9.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas 
até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente 
ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela 
decorra.

9.5. O registro do CONTRATO será cancelado pela CCEE na hipótese de sua 
resolução, sem efeitos retroativos, observado o disposto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO 
por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 9ª, ficará obrigada a pagar à outra 
PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada 
a três anos de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

Multa = min(30% × ∑
USINAS(S)

PV × VECR;3 * ∑
USINA(S)

PV × VEC)

Onde:
PV: PREÇO DE VENDA das USINA, em R$/MWh, vigente na data de resolução 
do CONTRATO, nos termos da Cláusula 6ª;

VECR: volume de ENERGIA CONTRATADA da USINA, remanescente entre a data 
de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, expresso em 
MWh; 

VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh; relativo ao ano da 
resolução do CONTRATO; e

min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores.

10.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da 
data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na 
subcláusula 10.1.

10.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de 
mora à taxa estipulada no item (b) da subcláusula 8.2, calculados entre 
o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução 
e a data do efetivo pagamento.
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10.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na 
subcláusula 10.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de 
controvérsia, na forma da Cláusula 11. 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, 
em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo 
de eventuais penalidades.

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o 

VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, 

conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto no 

CONTRATO.

CLÁUSULA 11 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

11.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma 
PARTE a outra. 

11.2. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as 
PARTES buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados 
do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. 

11.3. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas 
na forma da subcláusula 11.2, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução 
de conflitos por meio de arbitragem, incluindo o previsto na CONVENÇÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO e na CONVENÇÃO ARBITRAL, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996 e do art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 12 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

12.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do 
parágrafo único do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das 
obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida 
pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas 
obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e 
proporcionalmente aos seus efeitos.

12.1.1. No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de 
que trata a subcláusula 12.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE 
VENDA.

12.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada 
de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo 
evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de 
caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser 
pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos 
acréscimos moratórios previstos na subcláusula 8.2.
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12.3. A PARTE que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a ANEEL e a outra PARTE da ocorrência de evento que possa vir a 
ser caracterizado como de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto 
possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias 
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua 
ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma 
estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações 
contratuais;

(ii) informar regularmente a ANEEL e a outra PARTE a respeito de suas ações e 
de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências 
de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior 
brevidade possível;

(iv)respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e

(v) prontamente comunicar a ANEEL e a outra PARTE do término do evento e 
de suas consequências.

12.4. Caso seja reconhecida pela ANEEL a caracterização do evento como de 
caso fortuito ou força maior, a CCEE procederá à suspensão do registro do 
CONTRATO pelo período reconhecido e notificará a outra PARTE deste CONTRATO 
sobre essa circunstância. 

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de 
vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 9ª.

13.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento 
escrito firmado pelas PARTES, ou outro meio constante em PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, observado o disposto na Lei nº 10.848, de 2004, no Decreto nº 
5.163, de 2004, e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

13.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do 
CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação 
de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições 
pactuadas no CONTRATO, notadamente o PREÇO DE VENDA e os montantes de 
ENERGIA CONTRATADA. 

13.4. No caso da mudança de titularidade da autorização ou permissão do 
VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da subcláusula 13.7, e respeitadas as 
condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-
rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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13.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do 
CONTRATO em garantia de contrato de financiamento relacionado à USINA.

13.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao 
exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido no CONTRATO, 
será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem 
será interpretado como renúncia do(s) mesmo(s) ou novação da(s) obrigação(ões). 

13.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO, as PARTES 
obrigam-se a:

(i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus 
negócios sociais e às atividades a serem desenvolvidas nos termos do 
CONTRATO;

(ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, todas as licenças e autorizações atinentes aos seus negócios 
sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito 
ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no 
CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE 
COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma 
alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do 
CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e 

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data 
do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, 
que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das 
obrigações assumidas no CONTRATO. 

13.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de 
ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer 
compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que 
impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos 
termos do CONTRATO.

13.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra a respeito 
do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou 
enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com 
prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes 
indicados no QUADRO RESUMO.

13.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas no CONTRATO vier a 
ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão 
afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES 
se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos 
objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, 
tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses 
comerciais das PARTES. 
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13.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser 
homologados pela ANEEL e registrados na CCEE, nos prazos estabelecidos em 
PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.

13.12. O CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na 
forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de 
cobrança dos valores devidos. 

13.13. O CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de 
acordo com as leis brasileiras. 

13.14. Observado o disposto na Cláusula 11, fica eleito o Foro da Circunscrição 
Judiciária de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas 
coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para 
a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de 
nulidade de sentença arbitral.

16



CCEAR por quantidade Nº29591/16

QUADRO RESUMO

CCEAR Nº 29591/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES contratantes:

1.1 VENDEDOR: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada para 
geração de energia elétrica, com sede no(a) RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, ZONA 
RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-58

1.2 COMPRADOR: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A, empresa titular de 
concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com 
sede no(a) AVENIDA ANGELO GIUBERTI, 385, ESPLANADA, COLATINA - ES, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 27.485.069/0001-09

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S):

(i) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) RENIC, localizada em Arenópolis e Palestina de 
Goiás - GO, com POTÊNCIA INSTALADA de 16.0 MW (USINA), PRT - PORTARIA nº 
585 de 28 de Outubro de 2014 (“USINA A”);

4. MONTANTES CONTRATADOS 

Tabela 1 – USINA A
SUBMERCADO: SUDESTE

ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2021 0,027061 0,040592

2022 0,027061 0,040592

2023 0,027061 0,040592

2024 0,027061 0,040592

2025 0,027061 0,040592

2026 0,027061 0,040592

2027 0,027061 0,040592

2028 0,027061 0,040592

2029 0,027061 0,040592

2030 0,027061 0,040592

2031 0,027061 0,040592

2032 0,027061 0,040592

2033 0,027061 0,040592

2034 0,027061 0,040592

2035 0,027061 0,040592

2036 0,027061 0,040592

2037 0,027061 0,040592

2038 0,027061 0,040592

2039 0,027061 0,040592

2040 0,027061 0,040592

2041 0,027061 0,040592

2042 0,027061 0,040592

2043 0,027061 0,040592

2044 0,027061 0,040592

2045 0,027061 0,040592
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ANO DE 

SUPRIMENTO
ENERGIA CONTRATADA 

(MWmédios)

POTÊNCIA 

ASSOCIADA 

(MWh/h)

2046 0,027061 0,040592

2047 0,027061 0,040592

2048 0,027061 0,040592

2049 0,027061 0,040592

2050 0,027061 0,040592

5. DA RECEITA DE VENDA

5.1O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao 
mês Abril de 2016, é:

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ 164.73 (CENTO E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS, por megawatt-hora.

5.2Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA:

5.2.1 Mês de realização do LEILÃO: Abril de 2016

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização do 
LEILÃO: Maio de 2016

6. Representantes operacionais:

6.1. Se para o VENDEDOR:

A/C: JOSE RENATO ARTIOLI
Tel.: (15) 3363-9000
Fax.: 
E-mail: jartioli@grupopetropolis.com.br

6.2. Se para o COMPRADOR:
A/C: Alexsandre Leite Ferreira
Tel.: (27) 2101-2393
Fax: (27) 3722-3530
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E-mail: alexferreira@elfsm.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016

VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR>

COMPRADOR:
 
<sig_id=ELFSM,sig_papel=COMPRADOR>

TESTEMUNHAS:

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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ANEXO I AO CCEAR – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

1. Nome da USINA: RENIC

2. Localidade: Arenópolis e Palestina de Goiás - GO

3. SUBMERCADO: SUDESTE

4. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: 16,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 01: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 02: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 03: 4,000000 MW

 POTÊNCIA da unidade geradora nº 04: 4,000000 MW

5. GARANTIA FÍSICA: 6.55 MWmédios (Portaria SPDE/MME nº 106 de 27 de 

Novembro de 2013)

6. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras:

Unidade geradora 01: 20/05/2016
Unidade geradora 02: 20/05/2016
Unidade geradora 03: 20/05/2016
Unidade geradora 04: 20/05/2016
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ANEXO II AO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO

DEFINIÇÕES

AGENTE DA CCEE ou AGENTE: concessionário, permissionário, autorizado de serviços 
e instalações de ENERGIA ELÉTRICA e consumidores integrantes da CCEE;

AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: titular de concessão, permissão ou autorização de 
serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor 
final, exclusivamente de forma regulada;

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO: instituição financeira contratada pela CCEE para proceder 
à liquidação financeira das operações realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO;

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR: segmento do mercado no qual se 
realizam as operações de compra e venda de ENERGIA ELÉTRICA entre AGENTES 
VENDEDORES e AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO, precedidas de licitação, ressalvados os 
casos previstos em lei, conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO específicos;

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída 
pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de ENERGIA ELÉTRICA;

ATO AUTORIZATIVO: é o ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA 
ELÉTRICA emitido pelo Poder Concedente, individualizado para cada USINA.

AUTORIDADE COMPETENTE: qualquer entidade governamental que tenha 
competência para interferir no CONTRATO ou nas atividades das PARTES;

CÂMARA DE ARBITRAGEM: entidade eleita pelos AGENTES DA CCEE destinada a 
estruturar, organizar e administrar processo de solução de Conflitos, que, no exercício 
estrito dos direitos disponíveis, deverá dirimir Conflitos por meio de arbitragem, nos 
termos da CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e do Estatuto da CCEE;

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE: pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO;

CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
relativo ao SUBMERCADO onde está localizada cada USINA, no qual será efetuada a 
entrega simbólica da ENERGIA CONTRATADA;

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante do LEILÃO;

CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE 
REGULADO – CCEAR: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR 
entre VENDEDOR e COMPRADOR;
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CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico de Concessão de Uso de Bem 
Público, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, celebrado com o 
Poder Concedente;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - 
CCG: contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), 
que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento 
previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente;

CONVENÇÃO ARBITRAL: instrumento firmado pelos AGENTES DA CCEE e pela CCEE, 
por meio do qual estes se comprometem a submeter os conflitos à CÂMARA DE 
ARBITRAGEM, aprovado pela Resolução Homologatória nº 531, de 7 de agosto de 
2007; 

CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO: instrumento jurídico instituído pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, nos termos da Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e do Decreto 
nº 5.177, de 12 de agosto de 2004;

DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: data indicada na subcláusula 3.3, que 
corresponde ao início da disponibilização da ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA 
ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

DIRETRIZES: definidas conforme estabelecido nas Portarias MME nº 382, de 12 de 
agosto de 2015 e nº nº 14, de 8 de janeiro de 2016.

DOCUMENTO DE COBRANÇA: documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação 
vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da 
ENERGIA CONTRATADA;

EDITAL: documento aprovado pela ANEEL que disciplina o processo licitatório;

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: quantidade de energia elétrica ativa durante 
qualquer período de tempo, expressa em MWh;

ENERGIA CONTRATADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em 
MWmédios, relativo à cada USINA e limitado à respectiva GARANTIA FÍSICA, 
comercializado no LEILÃO e objeto de CCEAR;

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de 
agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras;

GARANTIA FÍSICA: é o montante, em MWmédios, correspondente à quantidade máxima 
de ENERGIA relativa à USINA que poderá ser utilizada para comprovação de 
atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, estabelecido na 
forma constante da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008;
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HABILITAÇÃO TÉCNICA: registro, cadastramento e habilitação técnica da USINA junto 
à EPE, nos termos das DIRETRIZES;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

LEILÃO: processo licitatório para contratação de concessões e autorizações de geração 
e para compra e venda de ENERGIA, regido pelo Edital de Leilão nº 03/2015-ANEEL 
e seus documentos correlatos;

MERCADO DE CURTO PRAZO - MCP: segmento da CCEE onde são comercializadas as 
diferenças entre os montantes de ENERGIA ELÉTRICA contratados e registrados pelos 
AGENTES DA CCEE e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados 
e atribuídos aos respectivos AGENTES DA CCEE;

MÊS CONTRATUAL: todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE 
SUPRIMENTO;

MODULAÇÃO: discretização de montantes mensais de ENERGIA por PERÍODO DE 
COMERCIALIZAÇÃO;

NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: documento formal destinado a comunicar às 
PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas 
relacionadas;

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação e controle 
da operação de geração e da transmissão de ENERGIA ELÉTRICA do SIN;

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO: é a menor unidade de tempo de comercialização 
de ENERGIA ELÉTRICA;

PERÍODO DE SUPRIMENTO: corresponde ao intervalo de tempo entre a DATA DE 
INÍCIO DO SUPRIMENTO e a data de término da disponibilização da ENERGIA 
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA pelo VENDEDOR;

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, com valores máximo e mínimo definidos 
periodicamente pela ANEEL, levando em conta os custos variáveis de operação dos 
empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho centralizado, na forma do 
art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

POTÊNCIA: é a quantidade de ENERGIA ELÉTRICA solicitada na unidade de tempo, 
expressa em MW;

POTÊNCIA ASSOCIADA: é a quantidade de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá 
disponibilizar ao COMPRADOR, definida nos termos da Cláusula 4ª;

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das 
unidades geradoras da USINA, comprometidas com este CONTRATO, nos termos do 
respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou ATO AUTORIZATIVO, conforme ANEXO 
I do CONTRATO, expressa em MW;
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PREÇO DE VENDA: preço da ENERGIA CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA 
ASSOCIADA;

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela 
ANEEL que definem condições, requisitos, eventos e prazos relativos à 
comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito da CCEE;

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas aprovadas pela ANEEL que 
normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica;

PROCEDIMENTOS DE REDE: documentos elaborados pelo ONS com a participação dos 
AGENTES e aprovados pela ANEEL, que estabelecem os procedimentos e requisitos 
técnicos necessários ao planejamento, implantação, uso e operação do SIN, e definem 
as responsabilidades do ONS e dos AGENTES;

QUADRO RESUMO: dados específicos dos participantes do LEILÃO, sendo de sua 
exclusiva e integral responsabilidade o preenchimento correto das informações 
solicitadas, as quais são essenciais para a celebração dos CONTRATOS;

RECEITA DE VENDA: receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da 
Cláusula 6ª;

REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO: conjunto de regras operacionais e comerciais e suas 
formulações algébricas definidas pela ANEEL, e de cumprimento obrigatório pelos 
AGENTES DA CCEE, aplicáveis à comercialização de ENERGIA ELÉTRICA no âmbito 
da CCEE;

SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal de montantes anuais de ENERGIA;

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação da CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: conjunto de instalações e equipamentos 
responsáveis pelo suprimento de ENERGIA ELÉTRICA às regiões do país interligadas 
eletricamente;

SIMPLES-EPE: Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor 
Elétrico, sob a responsabilidade da EPE;

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecida PLD específico e cujas 
fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de 
transmissão aos fluxos de ENERGIA ELÉTRICA no SIN;

TRIBUTOS: todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do 
CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o 
lucro líquido ou resultado de qualquer das PARTES. Tal exclusão abrange, não 
estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social 
sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA, mediante 
exploração de potencial hidráulico;
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VENDEDOR: titular de concessão, permissão ou autorização de geração de ENERGIA 
ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada no LEILÃO.
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ANEXO III AO CCEAR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO, 
VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS

Pelo presente:

1. a empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia 
elétrica, mediante Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 
Energia Elétrica firmado com o Poder Concedente, nomeada e qualificada no 
Quadro Resumo anexo a este Contrato (QUADRO RESUMO), doravante 
denominada COMPRADOR, ;

2. a empresaempresa concessionária de GERAÇÃO nomeada e qualificada no 
QUADRO RESUMO, denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco nomeado e qualificado no QUADRO RESUMOdenominado BANCO 
GESTOR; 

todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus 
representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES;

CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência do Leilão indicado no QUADRO RESUMO, coordenado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o COMPRADOR e o 
VENDEDOR assinam CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO 
AMBIENTE REGULADO - CCEAR, o qual trata do suprimento de energia 
elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão 
do COMPRADOR;

(b) além do CCEAR indicado, o COMPRADOR assinou outros CCEARs com demais 
vendedores de energia elétrica participantes do LEILÃO; 

(c) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma 
de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a 
devida prestação do serviço público de distribuição; 

(d) o CCEAR, em sua Cláusula 1ª, prevê a assinatura do presente instrumento 
jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações 
do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao 
VENDEDOR; 

(e) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar 
as atividades previstas no instrumento; e
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(f) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) 
matriz(es) ou filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, conforme 
previamente informado e acertado entre as PARTES;

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via 
Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do 
CCEAR, regendo-se pelas cláusulas e disposições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica 
empregada no CCG, fica desde já acordado entre as PARTES o conceito dos 
seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou 
indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com 
a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de 
recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA 
RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCEAR: Contrato bilateral celebrado entre o VENDEDOR e o COMPRADOR, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR.;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, 
mantida no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, 
utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de 
fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo 
mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes o somatório do(s) 
valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com vencimento no mês em 
referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, de livre 
movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o 
COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no 
BANCO GESTOR, cuja abertura e manutenção serão exigidas no caso de 
inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA;
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VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) 
VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos 
indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da subcláusula 3.4.1; 

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida 
no BANCO GESTOR, conforme indicado no QUADRO RESUMO, a qual receberá 
transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para 
pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às 
determinações do VENDEDOR e na forma do CCG; 

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na 
legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos 
termos do CCEAR; e

IX. MERCADO DE CURTO PRAZO: segmento da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE onde são comercializadas as diferenças entre os 
montantes de energia elétrica contratados e registrados pelos agentes da CCEE e 
os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e atribuídos aos 
respectivos agentes da CCEE.

1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, 
terão os significados estabelecidos no CCEAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da 
obrigação de pagamento do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme 
definido no CCEAR, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e 

II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO 
GESTOR irá atuar como banco mandatário, depositário e responsável pela 
centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins 
de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os 
direitos e as obrigações dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação 
de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data 
de início do suprimento previsto no CCEAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO
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3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo 
COMPRADOR no CCEAR, e observadas as condições previstas nas Cláusulas 
Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável 
e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos 
resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA. 

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do(s) DOCUMENTO(S) DE 
COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, considerando suas respectivas datas de 
vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes 
controversos, nos termos do CCEAR;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA 
pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre 
COMPRADOR e BANCO GESTOR.

3.3. Aplica-se aos montantes contestados, o tratamento previsto na  Cláusula do 
CCEAR – Do Faturamento.

3.4. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado 
pela transferência da receita prevista na subcláusula 3.2 para a CONTA DO 
VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA 
RESERVA.

3.4.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos 
oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
será:

(I) a conta corrente indicada no QUADRO RESUMO, caso o VENDEDOR 
estiver adimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO; ou

(II)a conta corrente mantida junto à instituição financeira contratada 
pela CCEE para proceder à liquidação financeira das operações 
realizadas no MERCADO DE CURTO PRAZO, caso o VENDEDOR 
estiver inadimplente no âmbito da liquidação financeira do MERCADO 
DE CURTO PRAZO.

3.5. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo 
de liquidez e capacidade de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na 
CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 
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1,2 vezes o somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.6. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma 
única vez ao ano, o fluxo de recursos de que trata a subcláusula 3.5, haverá um 
período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela 
suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas 
unicamente pelo BANCO GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que 
a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para 
pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a 
seguinte prioridade: 

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores 
indicados no(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme as respectivas 
datas de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta.

4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA 
VINCULADA assegura o pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) 
DE COBRANÇA respeitados os procedimentos definidos no item II da subcláusula 
3.2, o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a 
CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão 
ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do 
COMPRADOR.

4.4. Caso na(s) data(s) de vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não 
existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o 
BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR; e

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da 
dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 
CCEAR - Da Mora no Pagamento e Seus Efeitos.
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4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para 
a CONTA DO VENDEDOR;

II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a 
CONTA DO VENDEDOR; e

III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR 
deverá bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos 
entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação 
total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA. 

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos 
remanescentes na CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos 
para a CONTA MOVIMENTO.

4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA 
VINCULADA e na CONTA RESERVA somente poderão ser movimentados 
para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, 
DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de 
cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da 
CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA 
RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA

5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no 
BANCO GESTOR caso seja configurada inadimplência no pagamento do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, 
para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou 

II. duas ocorrências do período de carência referido na subcláusula 3.6. 

5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na 
forma do CCG, deverão ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por 
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cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA com 
vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento. 

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO 
GESTOR durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado 
ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência 
de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de 
bloqueio dos valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos 
para a CONTA RESERVA.

5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados 
na CONTA RESERVA em títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou 
integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer 
agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de 
investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações 
deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores 
mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem 
como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo 
COMPRADOR, na forma do parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas 
aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta 
Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se 
verificarem quaisquer perdas ou diminuição dos recursos nela depositados em 
virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da subcláusula 
5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR

6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
original(is), com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação das datas de 
vencimento e respectivos valores, observado o prazo de, no mínimo, cinco 
dias úteis anteriormente à data do vencimento; 

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos 
financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados, 
observado o disposto na subcláusula 3.4.1; e
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III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao 
COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
em desacordo com o CCEAR, em relação aos prazos e valores devidos.

6.1.1. Configurar-se-á descumprimento de obrigação contratual caso o 
VENDEDOR não indique, ao BANCO GESTOR, os dados bancários 
referentes à conta corrente de que trata o item II da subcláusula 3.4.1, na 
situação em que o VENDEDOR encontrar-se inadimplente no âmbito da 
liquidação financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO no momento do 
envio do DOCUMENTO DE COBRANÇA ao COMPRADOR.

6.1.2. O descumprimento de obrigação contratual de que trata a subcláusula 
6.1.1 poderá motivar a resolução do CCEAR, nos termos de sua  Cláusula 
- Da Resolução.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do 
VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos 
montantes e prazos estipulados no CCEAR;

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu 
padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA 
CENTRALIZADORA; 

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento 
de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por 
solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO 
GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR 
até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção 
das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, 
gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, em um prazo de 24 horas após o recebimento 
do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação 
aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, 
e a situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO para fins de definição da CONTA 
DO VENDEDOR.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá 
comunicar o VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 
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6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCEAR e no CCG, nem 
possibilidade de prejuízo ao devido pagamento dos valores constantes do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais 
ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR
 
7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para 
assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao 
VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo 
que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do 
descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere 
à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do 
COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos 
prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme 
previsto no CCG; 

V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento 
das condições previstas no CCG e, caso necessário, comunicar as demais 
PARTES para a adoção das medidas cabíveis; 

VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA 
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA, sem custos para o 
COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no 
item II da subcláusula 3.2 do CCG; 

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para 
o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das 
respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os 
procedimentos definidos no item II da subcláusula 3.2, e observadas as 
respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA 
MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da 
CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do 
COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a 
Cláusula Quarta;
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IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR 
cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na subcláusula 
3.4.1; e

X. verificar, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a 
situação de adimplemento do VENDEDOR no âmbito da liquidação financeira 
do MERCADO DE CURTO PRAZO, para fins de transferência dos recursos 
para a CONTA DO VENDEDOR.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da subcláusula 7.1, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na 
CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas 
subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. Na hipótese de o BANCO GESTOR ser o mesmo para diversos CCEARs do 
LEILÃO firmados pelo COMPRADOR, o BANCO GESTOR deverá utilizar os 
valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA RESERVA 
somente para pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos CCEARs do 
LEILÃO, proporcionalmente aos valores devidos pelo COMPRADOR aos seus 
respectivos VENDEDORES e indicados em cada CCEAR, devendo adotar todas as 
demais medidas previstas no CCG em relação a cada DOCUMENTO DE 
COBRANÇA.

7.4. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável 
pela insuficiência de fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite 
de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a 
insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.5. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, 
informações que atestem a manutenção de fluxo de recursos de que trata a 
subcláusula 3.5. 

7.6. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 
120 (cento e vinte) dias de antecedência, sua intenção de não mais atuar como 
BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até 
que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, 
por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR 
substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR

8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO 
GESTOR, em caráter irrevogável e irretratável, a:
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I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, 
consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao 
pagamento da parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, 
transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não 
controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da 
subcláusula 3.2, nos montantes e prazos estabelecidos no CCEAR;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a 
CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da 
dívida resultante do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caso na(s) data(s) de 
vencimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não exista saldo suficiente 
na CONTA VINCULADA; 

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, 
não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do somatório do(s) valor(es) do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA 
com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta; 

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o 
total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência 
de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA 
CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e 
constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e 
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no CCEAR, com poderes específicos 
para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente 
aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na subcláusula 8.2 somente ocorrerá 
nos casos de substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa 
do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas 
as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS

9.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, 
VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais 
obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.
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9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias 
contraídas ou incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em 
razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA

10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o 
cumprimento de todas as obrigações do CCEAR, observado seu prazo de 
vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis 
brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO 
previsto no CCEAR, somente após o que gerará quaisquer efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados 
disponibilizados por um ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não 
divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a 
priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no 
caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as 
PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação 
ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCEAR, as PARTES declaram e 
garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as 
obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam 
nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a 
que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de 
correspondente Termo Aditivo pelas PARTES, ou conforme determinado em 
Procedimento de Comercialização específico.

12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá 
aderir de forma integral aos termos, condições e disposições do CCG e de seus 
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eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao 
cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de 
quaisquer obrigações previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada 
como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de 
natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e 
devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a 
tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE 
fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva 
obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e 
irretratável, em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 
sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente 
Instrumento comportam execução específica, nos termos do artigo 461 do Código 
de Processo Civil.

12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas 
conforme disposto na Cláusula do CCEAR – Da Solução de Controvérsias. Caso 
sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as 
PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO 
GESTOR a respeito deste CCG será feita pelos representantes indicados no 
QUADRO RESUMO:
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QUADRO RESUMO – CCG

CCEAR Nº 29591/16
PRODUTO 2021/2050

1. PARTES:

1.1. COMPRADOR: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A, empresa titular de 

concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

com sede na AVENIDA ANGELO GIUBERTI, 385, ESPLANADA, COLATINA - ES, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.485.069/0001-09

1.2. VENDEDORES: CARNAÚBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, empresa autorizada 

para geração de energia elétrica, com sede na RODOVIA GO 471, S/N, KM 18, 

ZONA RURAL, ARENÓPOLIS - GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº14.659.499/0001-

58 

1.3. BANCO GESTOR: BANCO BRADESCO S.A., com sede na NÚCLEO 

ADMINSTRATIVO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12

2. Dados LEILÃO:

2.1. 23° Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
(“LEILÃO”), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
realizado em 29 de Abril de 2016, conforme o Edital de Leilão nº 01/2016-ANEEL 
(“EDITAL”), nos termos das Leis nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, e nº 11.943, de 28 de maio de 2009, dos Decretos nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, e nº 6.210, de 18 de setembro de 2007, das Portarias MME 
nº 29, de 28 de janeiro de 2011, nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº 382, de 12 
de agosto de 2015, da Resolução Homologatória ANEEL nº 2.031, de 29 de março de 
2016, e demais disposições aplicáveis
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3. CONTAS BANCÁRIAS:

3.1. Contas de titularidade do COMPRADOR:

3.1.1. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na 
Agência nº 0895, sob o nº 4000935.

3.1.2. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº 3378, sob o nº 0413399

3.1.3. CONTA VINCULADA: Conta corrente mantida no BANCO GESTOR, na Agência 
nº0895, sob o nº 4000943,

3.2. Conta de titularidade do VENDEDOR

3.2.1. Conta corrente mantida no Banco BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº 3404 - 5, 
sob o nº 6324 - x, caso o VENDEDOR estiver adimplente no âmbito da liquidação 
financeira do MERCADO DE CURTO PRAZO

4. Representantes operacionais:

Se para o VENDEDOR:
A/C: PEDRO HENRIQUE DAVID
Tel.: (15) 99106-1258
Fax.: 
E-mail: pedro.david@gppower.com.br

Se para o COMPRADOR :
A/C: Alexsandre Leite Ferreira
Tel.: (27) 2101-2393
Fax: (27) 3722-3530
E-mail:  alexferreira@elfsm.com.br

Se para o BANCO GESTOR :
A/C: Roseli Maria Louzano
Tel.: (11) 3684-9401
Fax: (11) 3684-5645
E-mail:  4010.rlouzano@bradesco.com.br
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente 
instrumento

São Paulo, 17 de Novembro de 2016.

Pelo COMPRADOR: 

<sig_id=ELFSM,sig_papel=COMPRADOR>

Pelo VENDEDOR:

<sig_id=PCH RENIC,sig_papel=VENDEDOR> 

Pelo BANCO GESTOR:

<sig_id=BRADESCO,sig_papel=BANCO GESTOR>

TESTEMUNHAS

<sig_id=CCEE,sig_papel=TESTEMUNHA>
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