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EDITAL 
CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 – GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
 

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (“COELBA”), concessionária de distribuição de energia elétrica 
localizada na Avenida Edgard Santos, nº 300, Narandiba, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
15.139.629/0001-94, com amparo na Lei nº 10.848, Decreto nº 5.163 e Resolução Normativa ANEEL nº 167, em 
conformidade com os termos do Despacho ANEEL nº 2.947/2018, torna público que realizará 
 

CHAMADA PÚBLICA 
 
para fins de contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, 
mediante as seguintes especificações: 
 
 
I. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto desta chamada a contratação, pela COELBA, nos termos do §2º do art. 1º e 2º da 
Lei nº 10.848, de energia proveniente de geração distribuída (“GD”), no ambiente de contratação 
regulada (“ACR”), exclusivamente para região delimitada da área de concessão da COELBA, 
englobando exclusivamente os interessados que estejam conectados no eixo de 138 kV que parte 
da Subestação (“SE”) Rio Grande II para a SE Rio Itaguari, conforme motivações técnicas e 
econômicas descritas no anexo III. 
 

1.2. A contratação de energia no ACR será de 1 (um) produto, denominado P1, e relativo ao período de 
suprimento de 01.05.2019 a 30.04.2021.  

 
 
II. DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Somente serão admitidos a participar desta chamada os empreendimentos de GD que satisfaçam, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 
2.1.1.  Estejam conectados no eixo de 138 kV que parte da SE Rio Grande II para a SE Rio 

Itaguari, nos termos do Anexo III; 
 
2.1.2.  Sejam agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) ou 

representados por outros agentes, nos termos da legislação aplicável; 
 
2.1.3.  Possuam certificação, ou atendam os requisitos regulatórios para tanto, de centrais 

geradoras termelétricas na modalidade de GD previstos nas Resoluções Normativas 
ANEEL nºs 228 e 390, para usinas termelétricas e outras fontes alternativas de energia 
como biomassa e pequenas centrais elétricas. 

 
2.2. A participação nesta chamada implicará, para todos os fins, o conhecimento e aceitação expressa 

e incondicional dos termos do presente edital e seus anexos, bem como das normas legais e 
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regulamentares que disciplinam o registro e a certificação de empreendimentos de GD, bem como 
quanto à comercialização da energia. 

 
 
III. DAS ETAPAS 

 
3.1. A chamada pública e consequente contratação da energia compreenderão a realização das 

seguintes fases, conforme cronograma constante do anexo I ao presente instrumento: 
 

3.1.1. HABILITAÇÃO: consistente na entrega dos documentos de habilitação conforme item 
3.4, acompanhados da formalização de interesse em participar da chamada, através do 
envio do Termo de Adesão, nos termos do anexo II, até a data estabelecida no 
cronograma; 

 
3.1.2. PROPOSTA: declaração de oferta de venda, mediante o envio de proposta;  
 
3.1.3. ASSINATURA: celebração dos respectivos Contratos de Geração Distribuída (“CGD”), 

conforme minuta constante do anexo IV; 
 
3.1.4. HOMOLOGAÇÃO DA ANEEL: registro e homologação do(s) CGD pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (“ANEEL”); 
 
3.1.5. REGISTRO CCEE: registro e validação dos CGD junto à Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (“CCEE”), através do CliqCCEE. 
 

3.2 Para a fase de habilitação, deverão ser entregues os seguintes documentos, em via original ou 
fotocópia autenticada, sem emendas, rasuras, borrões, anotações ou demais acréscimos, 
devidamente rubricados ou assinados pelo representante legal indicado, nesse último caso com 
firma reconhecida:  

 
3.2.1. Termo de Adesão devidamente preenchido, conforme anexo II; 
 
3.2.2.  Estatuto ou Contrato Social em vigor, bem como documentação que comprove a 

representação legal da empresa; 
 

3.2.2.1. Considera(m)-se como representante(s) legal(is) a(s) pessoa(s) física(s)  
credenciada(s) pelo participante perante a COELBA, por meio de seus atos 
constitutivos ou por procuração com firma reconhecida, com poderes para 
assinar a documentação exigida, inclusive os contratos subsequentes. 

 
3.2.3.  Certificado emitido pela ANEEL, conforme requisito estabelecido pelo subitem 2.1.3. 

 
3.3. Caso o interessado participe da presente chamada com mais de um empreendimento, deverá ser 

entregue um conjunto de documentos para cada empreendimento. 
 

3.4.  Os documentos deverão se referir ao participante, e devem ser entregues tanto por meio eletrônico, 
através do e-mail suprimento.energia@neoenergia.com, como físico, em envelope fechado e 
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etiquetado, com a indicação da razão social do participante e seu CNPJ, no seguinte endereço, até 
as 11:00h (onze horas) do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019:   

 
Avenida Edgard Santos, nº 300 – Narandiba / Salvador – BA 

A/C gerência de Suprimento de Energia 
 

3.5.  Os documentos serão examinados pela COELBA, que poderá solicitar esclarecimentos e/ou 
documentos complementares, devendo tais solicitações ser atendidas pelo participante no prazo 
nelas assinalado. Concluída a avaliação, os participantes considerados habilitados serão 
informados por meio de correspondência eletrônica e/ou fax indicado no Termo de Adesão, 
conforme anexo II. 

 
3.6.  As propostas deverão ser entregues exclusivamente por meio eletrônico, em oferta única, 

irrevogável e irretratável, seja na quantidade de energia como no preço, através do e-mail 
suprimento.energia@neoenergia.com, entre as 8:00 e as 11:00h do dia 25 (vinte e cinco) de março 
de 2019. 

 
3.6.1.  A quantidade de energia a ser comprada pela COELBA será de 20 (vinte) MW médios, 

observadas as regras de sazonalização e os prazos de fornecimento constantes da 
minuta de contrato do anexo IV. A oferta, pelo interessado, de quantidade superior a esse 
montante, implicará na sua desconsideração, para todos os fins. 

 
3.6.2.  O preço da energia a ser contratada não ultrapassará, em nenhuma hipótese, o maior 

valor obtido na comparação entre o Valor Anual de Referência (“VR”)1 e o Valor Anual de 
Referência Específico (“VRES”) vigentes no ano de início de sua entrega, conforme art. 
2º-B da Lei nº 10.848 e demais disposições regulamentares aplicáveis à matéria, em 
especial a Portaria MME nº 65/2018, levando-se em conta, para esta chamada, os 
seguintes VRES, elencados por fonte: 

 
 

Fonte VRES (R$/MWh) 
Biogás                   390,00  

Biomassa dedicada                   537,00  

Biomassa residual                   349,00  

Cogeração a gás natural                   451,00  

Eólica                   296,00  

PCH e CGH                   360,00  

Resíduos sólidos urbanos                   561,00  

Solar fotovoltaica                   446,00  
 

3.6.3. O participante oferecerá proposta para cada produto, conforme item 1.2.  
 

                                                 
1  Conforme despacho ANEEL/SRM  nº 106, de 13.01.2017  
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3.6.4. Além de sua identificação, por meio da razão social e CNPJ, o participante fará constar 
da proposta, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação: 

 
3.6.4.1. LOTE DE ENERGIA – informado em MW médio, a ser definido com seis casas 

decimais, por ano contido no Período de Fornecimento, e que constará do CGD 
como compromisso firme de energia, ou seja, quantidade de energia mínima 
contratada; e 

 
3.6.4.2. PREÇO – informado em R$/MWh, a ser definido com duas casas decimais, que 

constará do CGD como Preço Contratual, limitado ao Preço Máximo. 
 

3.6.5. A COELBA classificará as propostas pelo critério de menor preço, ou seja, por ordem 
crescente de preço ofertado, até que seja atingido o limite de quantidade de energia 
previsto no subitem 3.6.1. 

 
3.6.6.  Em caso de empate nos preços ofertados por 2 (dois) ou mais participantes, terá 

prioridade de classificação a proposta que primeiro for entregue, assim considerado o 
momento de recebimento do respectivo e-mail.  

 
3.7.  O resultado final desta chamada pública será divulgado pela COELBA aos participantes, através de 

comunicado individual, exclusivamente por meio eletrônico.  
 

3.8.  Uma vez declarado vencedor, o participante deverá, no prazo estipulado no cronograma do anexo 
I, assinar o(s) CGD em até 3 (três) dias úteis do recebimento das minutas finais pela COELBA.  

 
3.8.1. Caso o participante se recuse a assinar o contrato no prazo assinalado no item 3.8, arcará 

com o pagamento de penalidade, no valor equivalente a 3 (três) vezes o faturamento 
mensal ao qual faria jus, considerando a quantidade de energia e o preço ofertados, e a 
mesma deverá ser paga à COELBA em moeda corrente, mediante depósito bancário, em 
até 5 (cinco) dias do recebimento da notificação, sob pena de acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) desse valor. 

 
3.8.2. A cada distinto empreendimento corresponderá o respectivo CGD, ainda que estejam sob 

o controle direto ou indireto comum. 
 

3.9. Caso sobrevenha alguma exigência da ANEEL e/ou da CCEE, por ocasião da respectiva 
homologação ou do registro do(s) contrato(s), o participante se obriga a proceder à sua 
regularização incontinente, sob pena de arcar com a penalidade prevista no item 3.8.1, nos mesmos 
prazos ali previstos. 

 
 
IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1. A COELBA poderá, a seu exclusivo critério: 
 

4.1.1. Alterar termos e condições do presente instrumento, incluindo seus anexos, abrangendo, 
inclusive, a data de realização da chamada, desde que os veicule com antecedência 
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mínima de 2 (dois) dias da efetivação do novo dispositivo a ser observado, via publicação 
de fato relevante em seu sítio eletrônico, ou ainda por envio de mensagem eletrônica aos 
interessados e/ou participantes. 

 
4.1.2. Suspender ou cancelar a realização desta chamada, até a assinatura do CGD ou em caso 

de sua não homologação pela ANEEL, sem que disso decorra qualquer direito à 
indenização ou compensação, a qualquer título, para eventuais interessados e/ou 
participantes. 

 
4.2. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital e seus anexos, bem como eventuais impugnações, 

deverão ser formulados à COELBA até o dia 18 (dezoito) de março de 2019, exclusivamente através 
do e-mail suprimento.energia@neoenergia.com. As notas de esclarecimento divulgadas pela 
COELBA integrarão o edital, para todos os fins. 

 
4.3. A COELBA analisará e decidirá sobre questões que não estejam previstas no edital. 

 
 

****** 
(seguem anexos) 
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Anexo I  
 

CRONOGRAMA 
 
1. Ficam estabelecidos os seguintes prazos, cujos horários corresponderão ao horário oficial de Brasília / DF 

na respectiva data: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento Data e horário 

Envio do termo de adesão conforme anexo II 
devidamente preenchido e demais documentos 
referentes à habilitação 

 22.03.2019 até as 
11:00h  

Envio da proposta, exclusivamente por meio 
eletrônico, contendo quantidade e preço 

 25.03.2019 – de 8:00h 
até as 11:00h  

Divulgação dos resultados, por comunicação 
individual, bem como envio da minuta de CGD aos 
vencedores 

 25.03.2019 até as 
18:00h  

Assinatura, pelo participante vencedor, dos CGD  28/03/2019  
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Anexo II 
 

Preenchimento em papel timbrado do interessado, com firma(s) reconhecida do(s) representante(s) 
legal(is) que o firmar(em) 

 
TERMO DE ADESÃO  

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
Chamada Pública nº 01/2019 – Geração Distribuída  

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], [ENDEREÇO COMPLETO, COM CEP], inscrita no CPNJ sob nº 
[xxxxx] e possuidora da inscrição estadual nº [xxxxxx], neste ato devidamente qualificada e representada, declara 
para todos os fins de direito que: (i) conhece e aceita, em caráter irrevogável e irretratável, as regras do edital e 
seus anexos, bem como as normas e regulamentos que lhes são aplicáveis; bem como (ii) possui as informações 
e esclarecimentos que julga necessários à sua participação no processo, pela qual assume integral 
responsabilidade. 
 
Para os fins de participação nesta chamada, fornece as seguintes informações adicionais: 
 
1. Representante(s) – [NOME(S) COMPLETO(S)] 
2. Telefone – (xx) xxxx-xxxx 
3. Fac-símile – (xx) xxxx-xxxx 
4. Endereço eletrônico (e-mail) –  
5. Identificação da empresa na CCEE: 

5.1. Classe –  
5.2. Sigla –  
5.3. Código Agente – 

 
Declara ainda que arcará com o pagamento de multa à COELBA, em moeda corrente, no valor equivalente a 3 
(três) vezes o valor do faturamento mensal ao qual fará jus considerando a quantidade de energia e o preço de 
sua oferta, caso venha a se recusar a celebrar o contrato de compra e venda de energia elétrica no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis após ser comunicada, por meio eletrônico, vencedora desta chamada. O pagamento 
deverá ser feito mediante depósito bancário, em até 5 (cinco) dias do recebimento da notificação, sob pena de 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) desse valor. 
 
Para os fins do parágrafo anterior, declara que reconhece o presente Termo de Adesão como título executivo 
extrajudicial, conforme artigo 784, inciso III, da Lei nº 13.105 (Código de Processo Civil Brasileiro). 

 
Campinas, [xx] de março de 2019. 

 
 

______________________________ 
[Razão social / assinatura com firma reconhecida e identificação do(s) representante(s) legal(is)] 

 
Testemunhas: 

__________________________ ____________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF:  
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Anexo III 
 

Fundamentação técnica e econômica para a escolha do ponto de entrega da energia, da fonte de 
geração e do prazo para início do suprimento. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I. PONTO DE ENTREGA DA ENERGIA 
 
A Coelba vem enfrentado dificuldades no atendimento de sua carga na região Oeste da Bahia, mesmo após a 
conclusão de obras da rede básica em 2017 e a liberação de demanda anteriormente reprimida na região. Tal 
problema se agrava no período seco (maio a novembro), com a intensificação da prática de irrigação pelo 
agronegócio, crescente na região, fronteira agrícola. O problema se localiza, em especial, no eixo de 138 kV que 
parte da Subestação (SE) Rio Grande II para a SE Rio Itaguari, sendo que o transformador de 100 MVA da 
Subestação Rio Grande II 230/138 kV já atingiu valores de carregamento na faixa dos 96%. 

O agronegócio da região tem uma característica específica em seus processos de irrigação, que registraram 2 
(dois) picos de demanda ao longo dos dias em 2018: o mais acentuado, entre as 08:00 e 10:00, e outro 
ligeiramente menor, entre as 23:00 e 00:00. 

Historicamente, somente um horário de ponta era evidenciado, ocorrendo durante a madrugada e originado pela 
tarifa reduzida nesse período. Para amenizar esse quadro, que concentrava consumo elevado em poucas horas 
ao longo da madrugada, foi solicitado à ANEEL, em carácter excepcional, que os horários de ponta pudessem 
ser redistribuídos. Com a autorização concedida, a partir de 2018, viu-se  o cenário ora exposto, com  picos 
menores, um pela manhã, outro à noite. Esta autorização foi ratificada pelo Art. 14 da Resolução Homologatória 
nº 2.382 de 17 de abril de 2018, que homologa o resultado da quarta Revisão Tarifária Periódica da Coelba. 

Considerando o comportamento de cargas observado em 2018, sobrecargas e instabilidades elétricas tendem a 
acontecer nesses períodos do dia (manhã e noite). Desta forma, torna-se premente a contratação de geradores 
que garantam o fornecimento de energia elétrica firme, tanto pela manhã quanto à noite. 

O Operador Nacional do Sistema (ONS), em resposta ao questionamento feito pela Aneel a respeito do histórico 
de ações voltadas ao planejamento e à melhoria do sistema elétrico que se encontra no raio de influência da 
Subestação Rio Grande II 230/138 kV, como atrasos de linhas de transmissão e previsão do crescimento da 
carga nessa região, informou por meio da carta 0588/DPL/2018, que: 

  

 A SE Rio Grande II 230/138 kV – 100 MVA, objeto de Contrato de Concessão, outorgada à São Pedro 
Transmissora de Energia (SPT), entrou em operação em maio/2017 numa configuração incompleta, 
visto que no contrato de concessão constava a construção dessa subestação (SE Rio Grande II 230/138 
kV – 100 MVA), da SE 500/230 kV Barreiras II (novo setor de 230 kV), da LT 230 kV Barreiras – Rio 
Grande II, da LT 230 kV Barreiras II – Rio Grande II, e da extensão da LT entre a SE Barreiras II e o 
seccionamento da LT 230 kV Barreiras – Tabocas do Brejo Velho – Bom Jesus da Lapa;  

 Atualmente, encontra-se pendente a conclusão do seccionamento, na SE Barreiras II, da LT 230 kV 
Barreiras – Tabocas do Brejo Velho – Bom Jesus da Lapa, prevista atualmente para fevereiro/2019, mas 
o cumprimento desse marco depende de atividades compartilhadas pela SPT, CHESF e Enel Green; 

 O estudo de planejamento da EPE (Relatório nº EPE-DEE-RE-047/2012 – Estudo de Suprimento à 
Região Oeste da Bahia, maio de 2012) previa a operação do eixo de 138 kV entre as subestações de 
Barreiras e Rio Grande II fechado e, consequentemente, o atendimento ao critério N-1; 
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 Na hipótese de perda da única transformação da SE Rio Grande II, o atendimento à carga seria via 
sistema de distribuição de 138 kV da COELBA; 

 Entretanto, devido à não conclusão do seccionamento, na SE Barreiras II, da LT 230kV Barreiras – 
Tabocas do Brejo Velho – Bom Jesus da Lapa, estudos na rede de distribuição da COELBA, executados 
por essa empresa, recomendaram a operação do eixo de 138 kV entre as subestações de Barreiras e 
Rio Grande II, aberto; 

 O estudo PAR 2018-2020, considerando a carga prevista para as subestações Rio Grande II 230/138 
kV e Barreiras 230/138 kV, já apontava o não atendimento ao critério N–1, na perda da única 
transformação da SE Rio Grande II. Em face a essa constatação, o ONS indicou o 2º transformador 
230/138 kV – 100 MVA na SE Rio Grande II. 

Assim, a necessidade de contratação de Geração Distribuída nesta região não reflete a necessidade adicional 
de lastro de energia em si, mas sim o alívio da rede, em decorrência de uma elevação inesperada de carga sem 
o correspondente reforço no sistema elétrico interligado para tal atendimento, bem como o auxílio na melhoria 
do controle de tensão, estabilidade do sistema e redução das perdas técnicas.  

Além disso, em relação às soluções definitivas para atendimento da região, que se referem à atual situação de 
carregamento elevado do transformador de 100 MVA da Subestação Rio Grande II 230/138 kV, a ANEEL — 
através da resolução autorizativa no 7.540, de 21 de dezembro de 2018 — autorizou a São Pedro Transmissora 
de Energia S.A. a instalar o segundo transformador 230/138 kV, 100 MVA, nesta subestação, com prazo de 
execução de 18 meses. 

Adicionalmente, foi divulgado, em outubro de 2018, estudo realizado juntamente com a Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE2 e encaminhado ao Ministério de Minas e Energia - MME3 através de ofício, indicando, entre 
outras, as obras para o novo ponto de suprimento, a subestação de Rio Formoso II, a ser construída na parte 
sul da região Oeste da Bahia, apresentadas a seguir: 

 SE Rio das Éguas (RDE) - Transformação 500/230 kV, 2 x (3 x 100) MVA 

 LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, 2 x 795 MCM, C1 e C2 (CD), 105 km 

 SE Rio Formoso II, 230-138 kV, 2 x 200 MVA 

 LD 138 kV Pratudinho - Rio Formoso - Sec. Rio Formoso II, 0,5 km  

 LD 138 kV Rio Formoso II - Rio Formoso, 0,5 km 

Tais obras, já incluídas no Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica do MME, visam garantir o 
atendimento da região, correspondendo a uma solução estruturante para as deficiências atuais. Entretanto, o 
prazo estimado para conclusão das mesmas é de 5 (cinco) anos. Portanto, no curto prazo, não haverá 
soluções estruturais para atendimento da região, apenas obras da Distribuidora para atendimento a 
demandas já contratadas.  

Considera-se, também, que a política pública de Geração Distribuída que visa “fomentar determinadas fontes de 
geração de energia elétrica” (Portaria MME nº 65/2018: biogás, biomassa dedicada, biomassa residual, 
cogeração a gás natural, eólica, pequenas centrais hidroelétricas, resíduos sólidos urbanos e solar fotovoltaica) 
até o limite de 10% do mercado da distribuidora (Decreto nº 5.163/2004), sendo todo seu custo associado 

                                                 
2  Relatório EPE-DEE-RE-074-rev0/2018 “Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia” 
3  Ofício no 970/2018/DEE/EPE 
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“repassado à tarifa dos consumidores finais até o limite do VRES” (Lei nº 10.848/2004), implicará a obtenção de 
determinados benefícios, tais como: 

 

i.  Impacto ambiental positivo; 

ii.  Redução da dependência de combustíveis importados; 

iii.  Aumento da eficiência nos processos de produção de calor e energia; 

iv.  Redução ou adiamento da necessidade de reforço na rede; 

v.  Fornecimento de energia a consumidores, no caso de falhas na rede; e 

vi.  Redução de perdas de energia. 

 

No caso específico da COELBA, a obtenção dos benefícios apontados (alívio de carregamento de componente 
da rede, contribuição no controle de tensão, estabilidade do sistema e redução de perdas de energia) só será 
possível se o ponto de entrega ocorrer conforme determinado no edital desta chamada pública, qual seja, eixo 
de 138 kV que parte da Subestação (SE) Rio Grande II para a SE Rio Itaguari.  

Adicionalmente cabe mencionar que o prazo autorizado pela ANEEL para esta contratação de GD reflete 
prudência do ponto de vista econômico, é dizer, embora se estime que as obras demandem um prazo estimado 
de 5 (cinco) anos, a solução da contratação de GD foi autorizada por 2 (dois) anos, renováveis por igual período, 
porém sujeita a renovação à reavaliação – e, portanto, nova – fundamentação técnico-econômica, justamente 
por ser a GD mais cara e garantir repasse integral dentro dos limites de referência. 

 

II. FONTE DE GERAÇÃO  
 

Não há restrição quanto à fonte de geração. 

 

III. PRAZO PARA INÍCIO DO SUPRIMENTO 

 

Início da entrega da energia deve coincidir com o início do período seco na região Oeste da Bahia, que ocorre 
de maio a novembro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
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MINUTA DO CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (CGD) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA QUE ENTRE SI FAZEM 

AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS NO QUADRO RESUMO. 

 

De um lado, a VENDEDORA, autorizada de geração de energia elétrica, , e de outro lado a COMPRADORA, 
empresa titular de concessão ou permissão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, ambas nomeadas e qualificadas no QUADRO RESUMO, quando em conjunto denominadas PARTES, 
, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos 
societários; 

CONSIDERANDO QUE: 

1. foi realizada pela COMPRADORA a CHAMADA PÚBLICA indicada no QUADRO RESUMO; 

2. nos termos de seu respectivo ATO AUTORIZATIVO, a VENDEDORA foi autorizada a gerar ENERGIA 
ELÉTRICA, mediante a operação do(s) empreendimento(s) indicado(s) no QUADRO RESUMO; 

3. em decorrência da CHAMADA PÚBLICA a COMPRADORA adquiriu o direito de utilizar ENERGIA ELÉTRICA 
disponibilizada pela USINA, 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;  

 

As PARTES celebram o presente CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, doravante denominado 
“CONTRATO” ou “CGD”, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, do 
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, 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, sendo que o ponto de entrega da ENERGIA CONTRATADA será o CENTRO DE GRAVIDADE do 
SUBMERCADO do COMPRADOR, e com vinculação à USINA, conforme os montantes indicados no QUADRO 
RESUMO, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO. 

1.2. São partes integrantes e indissociáveis do presente CONTRATO: 
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a) QUADRO RESUMO; 

b) ANEXO I – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; 

c) ANEXO II – DEFINIÇÕES, relativas aos termos e expressões grafados em letras maiúsculas no contrato, a 
fim de lhes precisar o conteúdo técnico; 

1.3. Em caso de divergência entre as disposições constantes deste CONTRATO e os termos dispostos em seus 
ANEXOS I e II, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO. Se a divergência se der entre o CONTRATO 
e o QUADRO RESUMO, prevalecerão as informações constantes deste último. 

 

CLÁUSULA 2ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO 

 

2.1. A vigência do CONTRATO terá início na presente data, encerrando-se no dia XX de xxxxxxx de 20XX, sem 
prejuízo do posterior exercício de direitos ou cumprimento de obrigações, desde que originados ou contraídos 
durante o período ora estabelecido. 

 2.1.1 Na hipótese do presente CONTRATO não ser aprovado ou homologado pela ANEEL, o 
COMPRADOR e o VENDEDOR estarão desobrigados de qualquer compromisso e responsabilidade firmados 
nos termos do presente CONTRATO perante a outra parte, não existindo direito ou valor a ser ressarcido de 
uma parte à outra em virtude deste fato. 

 

2.2. O PERÍODO DE SUPRIMENTO terá início à zero hora do dia 1º (primeiro) de maio de 2019 e término às 24 
horas do dia 30 (trinta) de abril de 2021, vigorando nesse prazo, independentemente do prazo final de 
autorização, permissão ou concessão de qualquer das PARTES. 

 

2.2.1. O início do PERÍODO DE SUPRIMENTO poderá ser antecipado, mediante acordo entre as PARTES 
e sua posterior homologação pela ANEEL. 

 

2.2.2. Caso o prazo final da concessão ou permissão de qualquer das PARTES se encerre na vigência do 
PERÍODO DE SUPRIMENTO, o seu sucessor, caso exista, assumirá todas as obrigações e direitos 
previstos no CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA 3ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS 

 

3.1. Para fins de aplicação das disposições previstas no CONTRATO, os montantes especificados no QUADRO 
RESUMO, referenciados no PONTO DE CONEXÃO da USINA, representam os valores de ENERGIA 
CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA. 
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3.1.1. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA, observados os critérios de SAZONALIZAÇÃO e 
MODULAÇÃO definidos nesta Cláusula, serão considerados como requisito da VENDEDORA e recurso 
da COMPRADORA, nos termos das REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

 

3.1.2. Os montantes de POTÊNCIA ASSOCIADA correspondem ao valor da DISPONIBILIDADE MÁXIMA 
CONTRATUAL. 

 

3.2. Os montantes de ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA, definidos no QUADRO RESUMO, 
poderão ser reduzidos, total ou parcialmente, temporária ou permanentemente, conforme acordo entre as partes, 
impedido o seu aumento. 

 

3.3. 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. 

 

3.4 A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA deverá ser informada pelo VENDEDOR ao 
COMPRADOR até 15 (quinze) de novembro do ano anterior à vigência. 

 

3.4.1 A SAZONALIZAÇÃO deve compensar os períodos de INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA, 
informados conforme subcláusula 3.7, de forma a atender o montante anual contratado especificado no 
QUADRO RESUMO. 

 

3.4.2 Nos meses de abril a novembro, A SAZONALIZAÇÃO deve respeitar o limite mínimo igual a 100% 
da ENERGIA CONTRATADA. 

 

3.4.3 Excepcionalmente, no ano de 2019, a SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA deverá ser 
informada pelo VENDEDOR ao COMPRADOR até 15 (quinze) de maio. 

 

3.5 A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA será realizada a partir da discretização uniforme dos 
montantes mensais sazonalizados conforme subcláusula 3.4 (modulação flat). 

 

3.6 A SAZONALIZAÇÃO e MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA deverão ser declaradas pelo 
VENDEDOR ao ONS para efeito do PMO, PDP e demais processos do Operador como inflexibilidade de geração 
da usina. 

 

3.7 A VENDEDORA deverá apresentar à COMPRADORA, para fins deste CONTRATO, até 15 de novembro de 
cada ano civil, o cronograma anual de INDISPONIBILIDADES PROGRAMADAS do próximo ano, com 
discretização horária. 
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3.7.1 No cronograma anual, o agente deverá observar que as INDISPONIBILIDADES PROGRAMADAS 
somente podem ser realizadas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. 

 

3.7.2 Excepcionalmente para o ano de 2019, o cronograma de INDISPONIBILIDADES PROGRAMADAS 
deverá ser informado até o mês de maio de 2019. 

 

3.8. 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. 

 

3.9. Em caso de decretação de racionamento de ENERGIA ELÉTRICA, os montantes de ENERGIA 
CONTRATADA e de POTÊNCIA ASSOCIADA não poderão ser reduzidos. 

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES e DA PENALIDADE POR NÃO ENTREGA DA ENERGIA 

 

4.1. A VENDEDORA é obrigada a disponibilizar ao CONTRATO, durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO, toda 
a ENERGIA GERADA até o montante da ENERGIA CONTRATADA, conforme SAZONALIZAÇÃO, sujeitando-
se, caso contrário, às penalidades estabelecidas neste CONTRATO. 

 

4.1.1 A cada período de 12 (doze) meses a partir da data de início de suprimento, será verificada pela 
CCEE a diferença entre o montante de ENERGIA CONTRATADA e o montante de ENERGIA GERADA 
alocada ao contrato, referente a esse período. 

 

4.1.2 No caso do montante de ENERGIA GERADA alocada ao contrato ser inferior ao montante de 
ENERGIA CONTRATADA, considerando o período de apuração de que trata a subcláusula 4.1.1, a 
VENDEDORA deve ressarcir à COMPRADORA o montante resultante da equação: 

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = 𝑚𝑎𝑥[𝑃𝐿𝐷𝑚é𝑑𝑖𝑜; 𝑃𝑉] × max [0;  (𝐸𝐶𝑖 − 𝐸𝐺𝑖)] 

 

Onde: 

 

𝑃𝑉: PREÇO DE VENDA da USINA, em R$/MWh, vigente no mês de apuração; 

𝑃𝐿𝐷𝑚é𝑑𝑖𝑜: Valor médio do PLD referente ao período de apuração; 

𝐸𝐶𝑖 : ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, referente ao período de apuração; 

𝐸𝐺𝑖 : ENERGIA GERADA pela USINA “i”, em MWh, apurada no período de apuração; 
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4.1.3. Caso a energia gerada verificada em um determinado mês seja inferior ao montante de ENERGIA 
CONTRATADA conforme SAZONALIZAÇÃO, essa diferença poderá ser compensada com geração acima 
do montante médio anual contratado, efetivamente realizada nos meses subsequentes, ao longo do 
período de 12 (doze) meses. 

4.1.4. Nos meses de abril a novembro, caso a geração seja inferior ao limite mínimo de 100% da ENERGIA 
CONTRATADA, será aplicada penalidade, de forma automática e independente de notificação ou 
compensação posterior. 

4.1.4.1.  O cálculo da penalidade obedecerá à seguinte equação: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = DifEC x Pv 

DifEC: diferença, a menor, em MWh, entre o valor médio contratado e o valor gerado, no mês; 

Pv: valor contratual de venda, em moeda corrente, por MWh; 

 

4.1.4.2.  O pagamento da penalidade não eximirá a VENDEDORA do dever de compensar o déficit 
de geração, nos termos do item 4.1.3. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todos os riscos, 
obrigações, responsabilidades, TRIBUTOS, tarifas, encargos incluindo, sem a estes se limitarem, de uso do 
sistema de distribuição e de conexão, e perdas elétricas porventura devidas e/ou verificadas entre as instalações 
de geração e o CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO do COMPRADOR. 

 

4.5. As PARTES concordam, ainda, que será de inteira responsabilidade do COMPRADOR arcar com todos os 
riscos, obrigações, responsabilidades, TRIBUTOS, tarifas, custos e encargos, incluindo, sem a estes se 
limitarem, de uso do sistema de transmissão, de uso do sistema de distribuição e de conexão, e perdas elétricas 
porventura incidentes e/ou verificadas entre o CENTRO DE GRAVIDADE do SUBMERCADO do COMPRADOR 
e o consumidor final. 

 

4.6. A VENDEDORA é o responsável pela implantação, operação e manutenção da USINA. 
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4.7. A implantação do SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO – SMF compatível com os requisitos 
mínimos exigidos pela CCEE, para fins de inclusão da central geradora no SCL e no SCDE, é responsabilidade 
única e exclusiva do VENDEDOR. O COMPRADOR não poderá ser responsabilizado e/ou onerado pelo não 
atendimento a esta exigência, devendo o VENDEDOR ressarcir o COMPRADOR pelos eventuais prejuízos 
provocados pelo descumprimento da exigência aqui prevista. 

 

 

CLÁUSULA 5ª – DA RECEITA DE VENDA 

 

5.1. A RECEITA DE VENDA a que a VENDEDORA faz jus, por USINA, será definida mensalmente e 
corresponderá a: 

 

𝑅𝑉𝑖,𝑚 = 𝑚𝑖𝑛[𝐸𝐶𝑖,𝑚; 𝐸𝐺𝑖,𝑚] × 𝑃𝑉𝑖,𝑚 

 

Onde: 

 

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

𝐸𝐶𝑖,𝑚: ENERGIA CONTRATADA SAZONALIZADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”, conforme indicado no 
QUADRO RESUMO; 

𝐸𝐺𝑖,𝑚: ENERGIA GERADA pela USINA “i”, em MWh, apurada no mês “m”; 

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

 

5.2 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês de realização da CHAMADA 
PÚBLICA, está indicado no QUADRO RESUMO. 

 

5.3 O PREÇO DE VENDA será atualizado anualmente pelo IPCA, respeitado o prazo mínimo de doze meses 
contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao mês da CHAMADA PÚBLICA, tendo como referência 
única e perene o mês da CHAMADA PÚBLICA, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica: 

 

𝑃𝑉𝑚 = 𝑃𝑉0 × (𝐼𝑚 / 𝐼0) 

 

Onde: 

 

𝑃𝑉𝑚: valor atualizado do PREÇO DE VENDA com periodicidade anual; 

𝑃𝑉0: valor inicial do PREÇO DE VENDA, conforme subcláusula 5.2; 
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𝐼𝑚: número índice do IPCA do mês de cada ano subsequente ao mês da CHAMADA PÚBLICA; e 

𝐼0: número índice do IPCA referente ao mês anterior ao mês de realização da CHAMADA PÚBLICA, indicado no 
QUADRO RESUMO. 

 

5.3.1. Deverão ser adotadas duas casas decimais exatas para os cálculos, desprezando-se os demais 
algarismos. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras de correção 
monetária previstas no CONTRATO, é suficiente para o adequado cumprimento das obrigações previstas no 
presente instrumento. 

 

5.6. 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. 

 

5.7. O resultado da adequação do PREÇO de VENDA de que trata a subcláusula 5.7 não poderá ser, em 
nenhuma hipótese, superior ao VALOR ANUAL DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO ou o VALOR ANUAL DE 
REFERÊNCIA, conforme o caso, vigentes à época da eventual adequação. 

 

 

CLÁUSULA 6ª – DO FATURAMENTO 

 

6.1. O faturamento da VENDEDORA 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 10 do segundo mês subsequente ao mês do suprimento considerado. 

 

6.1.1. O valor a ser faturado em cada vencimento corresponderá a um terço da RECEITA DE VENDA 
apurada nos termos da Cláusula 5ª. 
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6.1.2. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA poderá(ão) ser emitido(s) em nome da(s) matriz(es) ou 
filial(is) da VENDEDORA ou da COMPRADORA, conforme previamente informado e acertado entre as 
PARTES. 

 

6.1.3. O(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) apresentado(s) pela VENDEDORA no prazo de, 
no mínimo, 5 (cinco) dias úteis anteriormente à data do vencimento. No caso de atraso na apresentação, 
por motivo não imputável à COMPRADORA, as datas de vencimento serão automaticamente postergadas 
por prazo igual ao do atraso verificado. 

 

6.1.4. Caso as datas de vencimento previstas nesta subcláusula ocorram em dia não útil na praça da 
COMPRADORA, considerando, inclusive, os feriados bancários e dias em que não haja expediente ao 
público, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 

6.2. Os pagamentos devidos pela COMPRADORA à VENDEDORA deverão ser efetuados livres de quaisquer 
ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos pagamentos 
correrão por conta da COMPRADORA. 

 

6.3. O não cumprimento da obrigação de pagamento pela COMPRADORA, 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 7ª. 

 

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

 

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

 

6.4.2. Os ajustes de que trata a subcláusula 6.5.1 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). 

 

6.5. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e 
montantes em relação aos quais a COMPRADORA tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, a 
COMPRADORA, independentemente do questionamento apresentado à VENDEDORA, por escrito, deverá, na 
respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela incontroversa, sob pena de, em não o efetuando, 
caracterizar-se o seu inadimplemento quanto à respectiva parcela. 
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6.6. 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 7.2, 
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 7ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS 

 

7.1. Fica caracterizada a mora quando a COMPRADORA deixar de liquidar quaisquer dos pagamentos até a 
data de seu vencimento. 

 

7.2. 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. 

 

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

 

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

 

7.3. Os acréscimos previstos nos itens (a) e (b) da subcláusula 7.2 incidirão sobre o valor em atraso, 
mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, observado o disposto na subcláusula 5.4. 

 

7.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na subcláusula 7.3 será 
considerada nula. 

 

CLÁUSULA 8ª – DAS GARANTIAS DO PAGAMENTO 

8.1. O COMPRADOR, como garantia do fiel cumprimento de suas obrigações, deverá apresentar garantias, 
emitidas por instituição de primeira linha, no valor equivalente a 03 (três) meses do valor faturável da ENERGIA 
MENSAL CONTRATADA, calculado pelo PREÇO DE VENDA, reajustado conforme o estabelecido na Cláusula 
7ª e vigente na data do apresentação das garantias, e que poderão ser escolhidas e aprovadas, a critério da 
VENDEDOR, dentre as seguintes modalidades: 

a) Seguro Garantia; 

b) Carta Fiança Bancária; 

c) Fiança Corporativa. 

8.2. As garantias previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do caput da Cláusula 10.1, conforme o caso, deverão ter 
prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de início de sua validade de, no mínimo de, 
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12 (doze) meses, a contar da data de início de sua atividade, devendo ser renovadas, anualmente, por períodos 
adicionais de, pelo menos, 12 (doze) meses, com vigência final de 30 (trinta) dias após o término do PERÍODO 
DE SUPRIMENTO. 

8.3. A primeira garantia a ser apresentada pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverá ser entregue em até 60 
(sessenta) dias antes do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, ou em prazo diferente desde que acordado 
entre as PARTES. 

 

CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO 

 

9.1. O CONTRATO será objeto de resolução 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 de serviço e instalação de energia elétrica; 

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

(iv) caso o empreendimento seja CGH e venha a ser afetado por aproveitamento ótimo do curso d'água, que 
comprometa o atendimento à ENERGIA CONTRATADA. 

(v) Atraso superior a 90 (noventa) dias no início de suprimento. 

(vi) Entrega de energia pela VENDEDORA em montante inferior a 50% (cinquenta por cento) do montante de 
ENERGIA CONTRATADA sazonalizada, em 4 (quatro) períodos de apuração, de que trata a subcláusula 4.1, 
consecutivos; 

 

9.2. O CONTRATO poderá ser resolvido, a critério da PARTE adimplente, em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pela outra PARTE. 

 

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. 

 

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 11.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus 
decorrentes de tal resolução. 
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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 10ª – 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 8ª, 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% × Σ 𝑃𝑉 𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆(𝑆) × 𝑉𝐸𝐶𝑅; Σ 𝑃𝑉 × 𝑉𝐸𝐶 𝑈𝑆𝐼𝑁𝐴(𝑆) ) 

 

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. 

 

9.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada no item 
(b) da subcláusula 7.2, 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 11ª. 

 

10.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO, referente ao pagamento de 
quaisquer ônus decorrentes de tal resolução, conforme estabelece a subcláusula 9.3, não eximirá a PARTE 
inadimplente do pagamento da penalidade de multa por rescisão, estabelecida na subcláusula 10.1, e estará, 
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em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas. 

 

10.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, a VENDEDORA e a 
COMPRADORA 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 (quinze) 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 a VENDEDORA, 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 7.2. 
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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 
2ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 8ª. 

 

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.) da VENDEDORA e/ou da 
COMPRADORA, 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 da VENDEDORA, 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. A VENDEDORA poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de contrato 
de financiamento relacionado à USINA. 
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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. A VENDEDORA 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. 

 

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. 784, inciso III, 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. 
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13.14. Observado o disposto na Cláusula 10ª, fica eleito o Foro da Comarca de Salvador/BA, 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. 

 

****** 

 

QUADRO RESUMO 

 

CGD Nº ...../18 

PRODUTO XXXX / XXXX 

1. PARTES contratantes: 

1.1 VENDEDORA: ..................................(NOME E QUALIFICAÇÃO) 

1.2 COMPRADORA:................................ (NOME E QUALIFICAÇÃO) 

2. Dados CHAMADA PÚBLICA: 

2.1. XX° Chamada Pública, promovida pela (Nome da Compradora), e realizado em ..... de ................ de ........., 
conforme o Edital de Chamada Pública nº XX/20XX-(Nome da Vendedora) (“EDITAL”), nos termos das Leis nº 
10.848, de 15 de março de 2004, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, da Portaria MME nº 65, de 27 de 
fevereiro de 2018, das Resoluções Normativas ANEEL nº 167, de 10 de outubro de 2005, nº 595, de 17 de 
dezembro de 2013, nº 614, de 03 de junho de 2014, e nº 783, de 26 de setembro de 2017, e demais disposições 
aplicáveis. 

3. Dados ATO(S) AUTORIZATIVO(S): 

(i) (tipo da central geradora de energia elétrica) (nome da usina)................, localizada em ................, 
comPOTÊNCIA INSTALADA de ...... MW, ATO AUTORIZATIVO nº................, CEG nº.......... (“USINA A”); 

(...) 

(ii) (tipo da central geradora de energia elétrica) (nome da usina)................, localizada em ................, 
comPOTÊNCIA INSTALADA de ...... MW, ATO AUTORIZATIVO nº................, CEG nº.......... (“USINA N”), 

denominadas em conjunto de USINAS. 

 

 

 

4. MONTANTES CONTRATADOS 

 

 

Tabela 1 – ENERGIA CONTRATADA e POTÊNCIA ASSOCIADA. 
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ANO DE SUPRIMENTO Submercado ENERGIA 
CONTRATADA 

(MWmédio) 

POTÊNCIA 
ASSOCIADA 

(MWh/h) 

 

1º/05/2019 a 
1º/04/2021 

NORDESTE    

1977/2018-00 

5. DA RECEITA DE VENDA 

5.1 O valor inicial do PREÇO DE VENDA de cada USINA, referenciado ao mês .................. de 2018 (mês de  

realização da Chamada Pública) é: 

5.1.1 PREÇO DE VENDA da USINA A: R$ .....,..... (.......................), por megawatt-hora. 

5.1.2 PREÇO DE VENDA da USINA N: R$ .....,..... (.......................), por megawatt-hora. 

5.2 Meses de referência para atualização do PREÇO DE VENDA: 

5.2.1 Mês de realização da CHAMADA PÚBLICA: XXXXX de 20XX 

5.2.2 Mês imediatamente subsequente ao mês de realização da CHAMADA PÚBLICA: XXX de 20XX 

6. Representantes operacionais: 

6.1. Se para o VENDEDOR: 

A/C: 

Tel.: 

Fax.: 

E-mail: 

6.2. Se para o COMPRADOR: 

A/C: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

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

_____________________ , ______ , de _______________ de __________ . 

(Local) (Dia) (Mês) (Ano) 

 

VENDEDOR: 

 

 

________________________________ ________________________________ 
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Nome:      Nome: 

Cargo:      Cargo: 

RG:      RG: 

CPF/MF:     CPF/MF: 

 

COMPRADOR: 

 

________________________________ ________________________________ 

Nome:      Nome: 

Cargo:      Cargo: 

RG:      RG: 

CPF/MF:     CPF/MF: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ ________________________________ 

Nome:      Nome: 

RG:      RG: 

CPF/MF:     CPF/MF: 

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/spx. 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 55F27D8A00497A71. 

48580.001977/2018-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I AO CGD – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO 
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USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

 

1. Nome da USINA: ......................... 

2. Localidade: ................................. 

3. POTÊNCIA INSTALADA da USINA: .......... MW 

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: .......... MW 

b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: .......... MW 

... 

c) POTÊNCIA da unidade geradora n: .......... MW 

4. GARANTIA FÍSICA: .......... MWmédios (Portaria ....... n° ........ , de ....../....../......) 

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx. 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 55F27D8A00497A71. 

4858  

/v.aspx. 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 55F27D8A00497A71. 

48580.001977/2018-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II AO CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – CGD 
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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; 

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 para o SUBMERCADO onde será efetuada 
a ENTREGA SIMBÓLICA da ENERGIA CONTRATADA. 

CHAMADA PÚBLICA: publicação de um edital cuja finalidade é a ampla divulgação para assegurar publicidade e concorrência no 
processo de contratação de fornecimento de energia elétrica na modalidade geração distribuída, nos termos dos arts. nº 13, inciso III, 
alínea “a”, nº 14 e nº 15 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 

COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO participante da CHAMADA PÚBLICA; 

CONTRATO ou CONTRATO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ou CGD: o presente Contrato Bilateral celebrado no âmbito do ACR entre 
VENDEDOR e COMPRADOR; 

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; 

DISPONIBILIDADE MÁXIMA: definida conforme estabelecido no Anexo I da Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008. 

DISPONIBILIDADE MÁXIMA CONTRATUAL: parcela da DISPONIBILIDADE MÁXIMA da USINA comprometida com o CONTRATO, 
cujo valor está apresentado no Anexo I do CGD. 

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 na CHAMADA PÚBLICA e objeto do CONTRATO; 
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ENERGIA GERADA: é o montante de ENERGIA ELÉTRICA, expresso em MWh, apurado pela CCEE com base nos dados registrados 
no Sistema de Medição e Faturamento - SMF instalado na USINA, conforme os PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, 
PROCEDIMENTOS DE REDE, as REGRAS e os PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO. 

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; 

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: modalidade de contratação de energia elétrica por titular de concessão ou permissão para prestação de 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica, regulamentada nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho 
de 2004. 

INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA: Percentual do tempo durante o qual as unidades geradoras irão permanecer fora de serviço 
para manutenção programada declarado pelo VENDEDOR ao ONS em 15 dezembro de cada ano para vigência no ano seguinte 
 

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

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; 

PDP: Programa Diário da Operação, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

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; 

PMO: Programa Mensal da Operação, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

PONTO DE CONEXÃO: ponto físico definido nos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, no qual será efetuada a entrega da 
ENERGIA CONTRATADA. 

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 do QUADRO RESUMO; 

POTÊNCIA INSTALADA: somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da USINA, comprometidas com 
este CONTRATO, nos termos do respectivo 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; 
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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 da CHAMADA PÚBLICA, sendo de sua exclusiva e integral responsabilidade 
o preenchimento correto das informações solicitadas, as quais são essenciais para a celebração do CONTRATO; 

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; 

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

SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO – SMF: sistema composto pelos medidores principal e de retaguarda, pelos 
transformadores para instrumentos (TI) – transformadores de potencial e de corrente –, pelos canais de comunicação entre os agentes 
e a CCEE, e pelos sistemas de coleta de dados de medição para faturamento 

SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual são estabelecidos PLDs específicos e cujas fronteiras são definidas em razão da presença 
e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de energia elétrica; 

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 o imposto sobre a renda da 
pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras, não estando limitada 
a estes; 

USINA: instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA que lastreia o CONTRATO; 

VALOR ANUAL DE REFERÊNCIA ou VR: valor, em R$/MWh, publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ou o 
órgão que vier a sucedê-la, utilizado como parâmetro para a definição do limite para o repasse integral dos custos de aquisição de 
energia elétrica associados ao CONTRATO pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais. 

VALOR ANUAL DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO ou VRES: valor, em R$/MWh, associado à fonte de geração da USINA publicado 
pelo Ministério de Minas e Energia MME, ou o órgão que vier a sucedê-lo, utilizado como parâmetro para a definição do limite para o 
repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica  

associados ao CONTRATO pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais. 

VENDEDOR: titular de autorização de geração de ENERGIA ELÉTRICA que tenha ENERGIA negociada na CHAMADA PÚBLICA. 


