
ICCER n ':
CT-EDPES404085/19

CUED no:
CT-EDPES -004084/19CONTRATO DECOMPRADEENERGIA

ELETRICAREGULADA-CCER Instalagao n
9502824

CONDIQ6ES ESPECiFICAS

DISTRIBUIDORA
Razio Social:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Enderego:
R. FLORENTINO FALLER - 80 - ENSEADA DO suA - VIT6RIA - ES

CNPJ:
28.152.650/0001-71
Inscrigao Estadual:

29.050-310 g080.250.16-5

CONSUMIDOR
Razio Social:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Enderego da Sede:
AV FERNANDO FERRARI- 514 - GOIABEIRAS - VITORIA - ES - 29.075-910
CNPJ: I Inscrigao Estadual:
32.479.123/0001-43
Unidade Consumidora:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - SAO MATEUS
Enderego da Unidade Consumidora:

ROD BR 101 NORTE - S/N - KM 60 - LITORANEO - SAO MATEUS - ES - 29932-540
ICNPJ Filial '" o Estadual: Inscrigao Rural

1. VIG£NCIA CONTRATUAL E PRAZO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL£TRICA
Data de Initio da Vig6ncia Cantratual: I Data de Inicio do Fornecimento de Energia E16trica: I Puzo do Fornecimento de Energia E16trica

04/3/2009 1 2MESES

2. DADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Classificagao do Consumidor: I Classe Consume: I C6digo de Atividade:
REGULADO E PODER PUBLIC0 1 85.31-7-00

ISubgrupo tarifirio;' RARIO DE PONTA

Modalidade Tarifiria:
TARIFA HORARIAVERDE

A4(2.3 KV A25 KV)
Normal:

Das18h00 ds 21h00

3. VALORES MED10S DE ENERGIA EL£TRICA CONTRATADA
Inicio M6s/Ano (Faturamento): I lJnico (KWh): jPonta (KWh):

UAosEAPLicA CONFORME MEDIDO
NO CICLO DE

FATURAMENTO

Fora Punta {KWh):

CONFORMEMEDIDO NO
CICLO DEFATURAMENTO

4. DADOS DE COMUNICAQAO ENTRE AS PARTES
DISTRIBUIDORA

Contato:

Atendimento Grandes Clientes e Poder POblico
Enderego Correspond6ncia:

Rua Florentino Faller. n ' 80. Ed. Maxxi -- Torre I,
Enseada do Su6 - CEP: 29.050-310-- Vit6ria/ES - Brasil

I E-Mail:

#grandesclientes.es(@edpbr.com .br#
Telefone / Tel. de Emerg6ncia:
0800 721 5671

CONSUMIDOR
Cantata:
VITOR DESOUZATRINDADE

Enderego Correspond6ncia:
AV FERNANDO FERRARI, GOIABEIRAS
29.075-910

VIT6RiA, ES

E -M ail :

vitor .trindade@u fes .for
Telefone / Celular:

(27)4009-2448
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Ato que autorizou a lavraturn ' ""'"'Tiamero do processo de dispensa ou inexigibilidade de licita;ii=
I.nSPt:NSA OE LiCiTAQAO N ' 95/20lg 1 23068.046715/2019-48 ' ''" " ""-'"
C assificagao Funcional do Cr6dito Orgamentaricc '' " [ Categoria Econ6mica do Cr6dito Orgamentario:
12364 F 33963943

CONDiQ6ES GERAIS

MRHl#B%g#gl%181U$s:i i £ :

1 .

1 .1

OBJETO

2.

2.1

CLASSIFICAgAo DOCONSUMIDOR

Para fins deste CCER, o CONSUMIDOR poder6 ser classificado coma
conforme a forma de contratagao da energia e16trica:

REGULAD0" ou PARCIALMENTE REGULADO

a) PARCIALMENTE REGULADOS s3o unidades consumidoras livres e especiais cujo atendimento se d6 parcialmente
sob condiQ6es reguladas e, desta forma, contratam valores m6dios mensais de energia e16trica, expresses em
MWm6dios, para o periods de vig6ncia contratual, devendo a modulagao dos montantes contratados ser realizada
segundo o perfil de carga da unidade consumidora; e
REGULADOS sio as demais unidades consumidoras que contratam o montante de energia e16trica conforme o total
me iao

b)

3.

3.1

VIG£NCIA CONTRATUAL E PRAZO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL£TRICA

O presente CCER entra em vigor e produzir6 todos os seus efeitos a parter da data de sua assinatura, enquanto que o fornecimento
de energia e16trica a UNIDADE CONSUMIDORA teri a data de inicio e respective puzo indicados no item I das Condig6es

speciticas

3.2 O puzo do fomecimento de energia e16trica poder6 ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, faso nio ocorra manifestaQaa
expressa do CONSUMIDOR em contr6rio. com anteced6ncia minima de 1 80 (cents e oitenta) dias em relagao ao t6rmino de cada
vig6ncia do puzo de fornecimento.

3.3 O CONSUMIDOR declara-se dente que, independente do puzo de vig6ncia indicado nesta C16usula, para a efetiva
energizagao da UNIDADE CONSUMIDORA, deverg atender todos os requisites indicados na legislagao e regulaQao do setor
e16trico sobre o assunto, em especial os previstos nos artigos 27,166 e 167 da Resolugao Normativa ANEEL n ' 414/2010.

3.4 Atendidos os requisitos legais, em especial a necessidade de integral cumprimento deste CCER. caso o CONSUMIDOR
tenha a intengio de exercer sua opgao na forma da Loin.' 9.074/95, adquirindo energia e16trica no Ambiente de ContrataQao
Livre -- ACL. deveri declarar-se como CONSUMIDOR LIVRE a DISTRIBUIDORA. concomitantemente a manifestaQao de
nio prorrogaQ6o contratual autom6tica tratada no capuf desta Clgusula.

3.4.1 Ao comunicar a opQao de que trata o caput. o CONSUMIDOR deveri informar a DISTRIBUIDORA se a migragao 6 total ou
parcial, sendo que, no caso dessa Optima, o CCER dever6 ser objeto de aditamento para que se estabelega o montante de
energia e16trica contratada. Se total. o CONSUMIDOR deveri comunicar a CCEE o t6rmino do CCER, desobrigando a
DISTRIBUIDORA de Ihe fornecer energia, olloqrvados os prazos e condig6es estipulados.

vagina 2 de 8



4.

4.1

4.2

MEDIQAO E DA LEITURA

A DISTRIBUIDORA instalard equipamentos de medigao nas UNIDADES CONSUMIDORAS. nos termos e limited da
legislagao vlgente aplicavel.

A DISTRIBUIDORA efetuard as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o minimo de 27 (vince
e sete) e o mdximo de 33 (trinta e tr6s) dias. de acordo com o calend6rio de leitura.

4.2.1. As PARTES observargo quando da leitura todas as condiQ6es, direitos e obrigag6es estabelecidos pda legislaQao vigente
em especial aquelas ditadas pda Resolugao Normativa ANEEL n ' 414 em seu Capitulo Vll-- DA LEITURA

5. MONTANTE DE ENERGIAELETRICA

5.1.

5.1.1

A energia e16trica contratada seri colocada peta DISTRIBUIDORA a disposigao do CONSUMIDOR
CONSUMIDORA, que balizara, para toda a vig6ncia contratual. o faturamento correspondente.

na UNIDADE

O montante de energia e16trica colorado a disposigao do CONSUMIDOR dependera da classificagao deste, conforme definido
na C16usula 2 Classificagao do Consumidor deste CCER.

5.2 A DISTRIBUIDORA deve atender pedidos de aumento do montante de energia e16trica contratado, no caso de consumidores
PARCIALMENTE REGULADOS, desde que efetuado por escrito e com anteced6ncia minima de 60 (sessenta) meses, ou
em menor puzo, a crit6rio da DISTRIBUIDORA.

5.3 As solicitag6es de redugao do montante de energia e16trica contratada por consumidores PARCIALMENTE REGULADOS
com aplicagao a partir do initio da vig6ncia subsequente, devem ser realizadas com anteced6ncia minima em relaQao ao
t6rmino da vig6ncia contratual de:
a) 90 (noventa) dias, para os consumidores pertencentes ao subgrupo A41 0u
b) 1 80 (cents e oitenta) dias. para os consumidores pertencentes aos demais subgrupos.

6 HORARiO DE PONTA E FORA DE PONTA

6.1 Salvo disposto de forma diversa no preambulo deste CCER. fica acordado entre as PARTES que o hor6rio de punta sera o
intervals compreendido entre 1 8h ds 21 h, excegao feita aos s6bados, domingos, terra-feira de carnaval. sexta-feira da paixao.
Corpus Christi, e os seguintes feriados:

6.2

6.3

C) periods referente ao hor6rio fora de punta corresponde ao conjunto de horan dldrias consecutivas e complementares
aquelas deflnidas para o horArio de punta

O CONSUMIDOR, por meir deste CCER, declara e garante conhecer os horirios de punta, intermedi6rio e fora de punta da
DISTRIBUIDORA. para fins de aplicaQao da modalldade tarifiria hor6ria branca. nos termos da ResoluQao Normativa ANEEL
Ho 73/20163

6.4 A DISTRIBUIDORA reserva-se o dlreito de alterar o hor6rio de punta, uma vez cumprido o disposto no Artigo 59 da REN
ANEEL 414/201 0 e mediante pr6via comunicagao ao CONSUMIDOR, por escrito, na forma prevista neste CCER.

7.

7.1

TARIFAS APLiCAVEIS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL£TRICA

As tarifas de energia aplic6veis ao objeto do presente instrumento corresponderao aquelas homologadas pda ANEEL para
a classe e subgrupo indicado nas Condig6es Especfficas deste CCER. aplic6veis na Area de concessio da DISTRIBUIDORA.
estando sujeitas a reajustes e revis6es, em conformidade com as normas aplicaveis.

B.

8.1

FATURAMENTOEPAGAMENTO

O CONSUMIDOR se obriga a pagar a DISTRIBUIDORA o valor correspondente ao montante de energia e16trica medido ou
contratado pda UNIDADE CONSUMIDORA. conforme o caso. a partir da data acordagaxpara o initio do;Eorne€imento e-

o'<Z .w (-.:3:.,gle '

Dia e M6s Feriados Nacionais Leis Federais
OI de ianeiro Confraternizacio Universal l0.607.de 19/12/2002
21 de abril Tiradentes l0.607.de 19/12/2002
OI de maid Dia do Trabalho l0.607.de 19/12/2002
07 de setembro IndeDend6ncia l0.607.de 19/12/2002
12 de outubro Nossa Senhora ADarecida 6.802.de 30/06/1980
02 de novembro Finados l0.607.de 19/12/2002
1 5 de novembro Proclamacio da Reo0blica l0.607.de 19/12/2002
25 de dezembro Natal l0.607.de 19/12/2002



#

durante todd o periods de vig6ncia do presente instruments

8.1.1

8.2.

8.2.1

A tarifa nio incluio Imposto sabre Circulagao de Mercadorias e Servigos - ICMS, que deve ser calculado e faturado
considerando a aliquota correspondente, ou ainda qualquer outro tribute. a ser calculado conforme a legislaQao aplic6vel.

A DISTRIBUIDORA entregara mensalmente ao CONSUMIDOR uma Nota Fiscal/Fatura de Energia E16trica contendo o valor
do fornecimento de energia e16trica referente ao respectivo ciclo de faturamento. para a liquidaQao na data do vencimento.

elara fins de pagamentoeai autenticaQao mecinica ou o relat6rio emitido pelo banco, que cont6m o nOmero da transagao

8.2.2 Na h p6tese de impossibilidade do cumprimento do disposto acima
CONSUMIDOR, mediante anu6ncia pr6via da DISTRIBUIDORA.

outra forma de pagamento poder6 ser utilizada pele

8.2.3

:mm==ig?!==E:t=::':E:::
E£ ::'=:::'==1 ::SZ:=E£ns

8.2.4

8.2.5

GUSH.g::iE$f illfFn=':::;.p:=s ::% 'i!=!z'=='H=.::ml:
8.2.6 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura de Energia E16trica em seu respective vencimento n5o poderd ser afetado por discuss6es

entre as PARTES, devendo o valor ser integralmente pago pele CONSUMIDOR. ' '' ' ''""'"

8.2.6.1. Eventual discussio constituir6 objeto de processamento independence e, se apurada alguma diferenga, ser paga ou devolvidaaquemdedireito. ' ' ' '''
8.2.7.

8.3.

Os dispositivos delta Cliusula permanecerao v61idos apes a rescis5o ou t6rmino dente CCER
necessdrio para que as obrigag6es em aberto sejam cumpridas.

por tanto tempo quanto seja

Apenas nos castes em que o CONSUMIDOR optar pda modalidade tarifdria horiria branca. o CONSUMIDOR declara estar
dente que, para o efetivo faturamento da UNIDADE CONSUMIDORA, dever6 arcar com eventuais custos necessgrios is
obras de alteragao do padrao de entrada da UNIDADE CONSUMIDORA, conforme artigo ll da ResoluQaa Normativa n '

016

9.

9.1

GARANTIA PARA A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

Quando do inadimplemento do CONSUMIDOR de mais de uma fatura mensal em um periods de 12 (doze) moses, sem
prejuizo da exigibilidade de quitagao dos d6bitos, faculta-se a DISTRIBUIDORA exigir o oferecimento de garantias, limitadas
ao valor inadimplido, nos termos do artigo 127 da ResoluQao ANEEL 414/2010.

10 SUSPENsAo DOFORNECIMENTO

10.1 Sem prejufzo de outras situaQ6es descritas na legislagao vigente e/ou situaQ6es que, a crit6rio da DISTRIBUIDORA. possam
de alguma forma colocar em risco o sistema e16trico, a DISTRIBUIDORA poder6 interromper o fornecimento de energla
e16trica a UNIDADE CONSUMIDORA, de forma imediata, independente de notificagao, quando:
a) constatada ligagao clandestina que permita a utilizagao de energia e16trica sem que haja relagao de consume; ou
b) for constatada defici6ncia t6cnica ou de seguranQa na unidade consumidora que caracterize risco iminente de

danes a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema e16trico.

lO.I.I Quando for constatado o fornecimento de energia e16trica a terceiros por aquele que nia possua outorga federal para
distribuigao de energia e16trica. a DISTRIBUIDORA interromperd, de forma imediata, a interligaQao correspondente, ou.
havendo impossibilidade t6cnica. suspenders o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligagao.

l0.2. Sem prejuizo de outras hip6teses descritas na legislaQao especifica do setor e16trico, podera a DISTRIBUIDORA suspender
o fornecimenta na UNIDADE CONSUMIDORA, precedida da notificaQao. nos seguintes casos:
a) Quando se verificar impediments ao acesso de empregados e prepostos da DISTRIBUIDORA em qualquer local onde

se encontrem condutores e aparelhos de propriedade desta, para fins de leitura, substituigao de medidor, bem coma
para inspegoes necess8nas.

b) Pda inexecugao das correg6es indicadas no puzo informado pda DISTRIBUIDORA, quando da constatagao de
deficj$gcia nio emergencial na UNIDADE COlj8QMIDORA, em especial no padrao de entrada de energia e16trica;
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c)

d)

Pda inexecugao das adequag6es indicadas no puzo informado pda DISTRIBUIDORA. quando. a sua revelia. o
CONSUMIDOR utilizar na UNIDADE CONSUMIDORA carga que provoque distOrbios ou danos ao sistema e16trico de
distribuigao. ou ainda is instalaQ6es e equipamentos e16tricos de outros acessantes/consumidoresl
Ngo pagamento da fatura relativa a prestagao do serviQO pOblico de distribuigao de energia e16trica ou de quaisquer
servigos cobr6veis nos termos previstos pele regulamento e/ou legislagao do setor. ficando impedida a suspensao do
fornecimento decorridos 90 (noventa) dias da data da fatura vencida e nio paga, exceto quando comprovada a
impossibilidade de sua execugao por medida judicial ou outro motive justificavel;
Polo recebimento por parte da DISTRIBUIDORA, de comunicagao formal da Cimara de Comercializagao de Energia
E16trica - CCEE, quanto ao desligamento do CONSUMIDOR da referida Camara. quando aplicavel; e
No casa de descumprimento no oferecimento e manutenQao de garantias.

e)

f)

l0.3

l0.4

As PARTES dever6o observar sempre os prazos, formas e condig6es, tanto para notificagao quanto para resposta do
CONSUMIDOR, encontrados na legislagao vigente aplicavel, em especial nos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIQAO.

Nos casos em que a suspensao de fornecimento perdurar por mais de um ciclo de faturamento, a DISTRIBUIDORA efetuari
a cobranQa dos valores em aberto e providenciar5 o faturamento nos termos do Artigo 99 da REN ANEEL 41 4.201 0, enquanto
vigente a relagao contratual existente entre as PARTES.

l0.5 A DISTRIBUIDORA podera. ainda, suspender o fornecimento de energia e16trica objeto deste CCER. sempre que houver
recusa injustificada do CONSUMIDOR em celebrar contratos e aditivos pertinentes, respeitados os requisitos do artigo 71 da
ResoluQao Normativa ANEEL n ' 414/2010.

11. ENCERRAMENTO CONTRATUAL

I I .I Sem prejuizo da cobranQa de eventuais penalidades devidas nos termos da legislagao aplic6vel ou previstas neste
instruments. o encerramento da relagao contratual entre a DISTRIBUIDORA e o CONSUMIDOR deve ocorrer nas seguintes
circunstincias:
a) mediante acordo entre as PARTESI
b) no caso de consumidores classificados como PARCIALMENTE REGULADO, o desligamento da CONSUMIDOR

inadimplente na Cimara de Comercializagao de energia E16trica (CCEE)I
c) em casa de rescisio do ACER por qualquer motivol
d) por fa16ncia, ou insolv6ncia civil de qualquer das PARTES. ou alteragao social ou modificagao da finalidade ou da

estrutura do CONSUMIDOR, o que implicara rescisio automatica, independente de aviso pr6vio;
e) pele CONSUMIDOR, em casa de continuidade de um FASO FORTUITO ou FORMA MAIOR que impossibilite a

DISTRIBUIDORA de cumprir as obrigaQ6es previstas neste instruments por periodo superior a 180 (canto e oitenta)

f) por qualquer das PARTES. faso uma PARTE venha a ter revogada ou, casa vencida, nio seja renovada qualquer
aprovagao ou autorizagao regulat6ria necessgria a condugao de deus neg6cios e cumprimento de suas obriga96es
contratuais;

g) pele CONSUMIDOR, mediante comunicagao por escrito a DISTRIBUIDORAI
h) aQao da DISTRIBUIDORA. quando houver solicitaQao de fornecimento formulado por novo interessado referente a

mesma unidade consumidora, observados os requisites previstos no art. 27 da Resolugao Normativa ANEEL n '

i) t6rmino da vig6ncia do CCER, na forma estabelecida na C16usula 3 dente instrumento.

dias

414/2010

11.2 Faculta-se a DISTRIBUIDORA o encerramento da relagao contratual quando ocorrer o decurso do puzo de 2 (dais) ciclos
completes de faturamento ap6s a suspensao regular e ininterrupta do fornecimento a UNIDADE CONSUMIDORA. desde que
o CONSUMIDOR seja notificado com anteced6ncia minima de 15 (quinze) dias, respeitando-se o disposto na legislaQao
aplic6vel, em especial os artigos 70 e seguintes da Resolugao Normativa ANEEL no 414/2010

11.3 A rescisdo do presente CHER, em qualquer hip6tese. ndo libera as PARTES das obriga96es devldas at6 a sua data e nia
afeta ou limita qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza. deva permanecer em pleno vigor e efeito ap6s a
data de rescisdo ou que dela decorra. em especial no que se refere a valores devldos pelo CONSUMIDOR.

11.4 O encerramento da relaQao contratual nio se aplica is solicitaQ6es de alteragao de titularidade desde que sejam mantidas
as mesmas condiQ6es deste ACER e haja acordo entre os consumidores mediante celebragao de instrumento especrfico a
ser apresentado a DISTRIBUIDORA no ata da solicitagao.

11.5 O encerramento contratual antecipado deste CCER implica na cobranga do valor carrespondente ao faturamento dos meses
remanescentes para o t6rmino da vig6ncia do contrato, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de
energia e da bandeira tarifiria vigentes na data de solicitagao do encerramento sabre o cilculo com base:
a) no casa de CONSUMIDOR classificado coma PARCIALMENTE REGULADO. nos montantes m6dios contratados; e
b) no caso de CONSUMIDOR classificado homo REGULADO. na media dos consumos de energia e16trica disponiveis.

precedentes ao encerramento, limitada aos 12 (doze) Oltimos ciclos.

11.6 O CONSUMIDOR declara-se dente que as cobrangas acima apenas nio se aplicarao caso o encerramento antecipado d6

a) por responsabilidade da DISTRIBUIDORAI ou
b) decis3o do Poder Concedente e/ou ANEEL que n3o decorra por culpa do CONSUMIDOR.

se

P6gina 5 de 8



12.

12.1

CASOFORTUIT00UFORQAMAIOR

Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente ou responsavel perante a outra Parte, nos termos deste CCER. ou
f GG -r. enu pur evenlos ae inaalmplemento resultantes. direta ou indiretamente, de hip6teses de Casa Fortuito ou Forma

12.1.1

12.1.2 Nio constituem Hip6teses de Casa Fortuito ou Forma Maier: (i) dificuldades econ6micas
mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigagao contratual.

(ii) alteragao das condig6es de

12.2
Caso alguma das PARTES n6o possa cumprir qualquer de suas obrigag6es por motive de faso fortuito ou forma major, o
presente CCER permanecera em vigor. ficando a obrigaQao afetada suspensa por tempo igual ao de duraQao do evento e naextensaodosseusefeitos. ' ' ' ' ' ' ' '''--- -'

13.

13.1

DISPOSI96ES APLICAVEIS AOS CONSUMIDORES SUBMETIDOS A LEI DE LICITAQ6ES E CONTRATOS

As PARTES acordam que aplicar-se-6 a este CCER, quando cabivel, o disposto na Lei8.666/1 993, quando o CONSUMIDOR
se enquadrar nas seguintes categarias:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

6rgaos da administraQao direta;
fundos especiaisl
autarquiasl
fundaQ6es pOblicasl
empresas pOblicasl
sociedades de economia mista: e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pda Uniio
Leia.666/93. Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos da

13.1.1 . O presente CCER vincula-se diretamente ds disposiQ6es do terms de dispensa ou inexigibilidade de licitagao indicado no Item
6 das CondiQ6es Especificas.

13.2 Para todos os fins de direito, sob pena de responder civil e criminalmente no casa
CONSUMIDOR declara as informag6es indicadas no item 6 das Condig6es Especificas.

de falsidade da informagao. 0

13.3 As PARTES acordam que, nos termos do artigo 55, $2' da Lei 8.666/1993
a respeito do presente CCER 6 o fora da cede do CONSUMIDOR.

o fora competente para dirimir qualquer questao

14.

14.1

NOTIFICAQ6ES

Qualquer avigo ou comunicaQao entre as PARTES, com relagao a este CCER. deverd ser realizado por escrito e entregue no
endereQO indicado nas Condig6es Especificas acima. podendo ser via correio registrado ou e-mail. em qualquer caso com
prova de seu recebimento.

15. LEGISLAgAo APLICAVEL

15.1 O fornecimento de energia e16trica de que trata o presente CCER este subordinado, tanto is normas do serviQO de energia
e16trica, que prevalecerao nos casos omissos ou em eventuais diverg6ncias, como ds determinag6es aplicaveis a esp6cie
emanadas do poder pOblico competente.

15.1.1. Quaisquer modificag6es supervenientes nas referidas normas, que venham a repercutir no presente CCER, inclusive
reajustes e revis6es tarif6rias, considerar-se-io autom6tica e Imediatamente aplic6veis, independentemente de aviso pr6vio
ou comunicagao.

16. DISPOSIQ6ES GERAIS

16.1. Este CCER 6 reconhecldo pele CONSUMIDOR coma titulo executive, na forma do artigo 784, 111, do C6digo de Processo
Civil, para efeito de cobranga de todos e quaisquer valores decorrentes das obrigag6es aqui contempladas, valores estes
apurados mediante simples cglculo aritm6tico.
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16.2. Este CCER substitui e revoga todos os entendimentos verbais ou escritos havidos anteriormente entre a DISTRIBUIDORA e
oCONSUMIDOR.

16.3. O presente CCER nio podera ser alterado, nem poder6 haver renOncia a suas disposig6es. exceto por meir de terms aditivo
assinado pdas PARTES, observado o disposto na legislaQao aplicavel.

1 6.4. A declaragao de nulldade de qualquer das disposig6es deste CCER ndo o invalida em sua integralidade, permanecendo em
vigor as demais disposiQ6es n6o atingidas peta declaraQao de nulidade.

16.5. Os direitos e obrigag6es decorrentes deste CCER se transmite aos sucessores e cessionirios das panes contratantes, ficando
estabelecido que nenhuma cessio ou transfer6ncia feita pelo CONSUMIDOR teri validade, se antes ngo for formalmente
aceitapela DISTRIBUIDORA.

16.6 A partir da data de assinatura deste ACER ficam rescindldos, para todos os fins e efeitos de direito, outros contratos
anteriormente celebrados entre as panes para estes mesmos fins, e/ou, cuja vig6ncia venha se prorrogando tacitamente at6
a presente data, ressalvado o cumprimento de obrigag6es inadimplidas ou que sejam supervenientes a rescis3o.

1 6.7. A eventual abstenQao pdas panes do exercicio de quaisquer direitos decorrentes deste CCER n3o sera considerada novaQao
ou renuncia.

16.8 O CONSUMIDOR declara, para todos os fins de direito, que adota as medidas necess6rias na sua organizag3o para:
a) promover as boas praticas no apoio e respeito a protegao dos direitos humanosl
b) evitar incorrer em qualquer forma de abuses dos direitosl
c) eliminar todas as formas de trabalho forgado e obrigat6rio, entendido este coma todo o trabalho ou serviQO exigido a

uma pessoa sob ameaga de qualquer penalidade e que se obt6m de forma livre e volunt6ria do individuol
d) respeitar a liberdade de associagao sindical e de negociagao coletiva dos direitos dos trabalhadores. com as restrig6es

que a lei exijat
e) evitar qualquer forma de trabalho infantil na organizagao. respeitando a idade minima de contrataQao em conformldade

com a legislagao vigente aplic6vel e dispor de mecanismos adequados e confi6veis para a verificagao da idade de seus
empregadosl

f) remover qualquer pratica de discriminagao em materia de emprego e ocupagao. Qualificar-se-i homo discrimlnaQao
qualquer distinQao. exclusio ou prefer6ncia baseada na raga, cor. sexy, religiao, opiniao politica. origem nacional ou
social que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades de emprego ou trabalho/ocupagaol

g) ter uma postura de preventiva para as quest6es ambientais por forma a alcangar o desenvolvimento sustentavel,
limitando as atividades cujo impacts sabre o meir ambiente seja duvidosol e

h) combater a corrupgao em todas as suas formal, incluindo extorsio e suborno. Engender-se-i coma corrupgao o abuso
do poder confiado para lucros privados/pr6prios

16.9 Ap6s a assinatura do presents ACER, quaisquer diverg6ncias entre as panes dever3o ser entre das discutidas e
persistam, poderao ser submetidas a Ag6ncia Nacional de Energia E16trica - ANEEL.

caso

1 6.1 0. As PARTES garantem uma a outra que

16.10.1. Conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis antlcorrupgao. da lavagem de
dinheiro, da defesa da concorr6ncia, das licitaQ6es, bem homo nas demais legislag6es correlatas vigentes e normas emitidas
pelos 6rgaos reguladores de mercado ou setor ("LegislaQ6es sobre utica"), no que for aplicavel, garantindo que (i) n5o
violaram, nio violam, e nio as violarao, (ii) nio praticaram, n3o praticam, e nio praticarao qualquer conduta indevida,
irregular ou ilegal, e/ou (iii) nio tomaram. ngo tomam. e nio tomario qualquer agro uma em name da outra, e/ou (iv) nio
realizaram, nio realizam, e nio realizario qualquer ato que venha a favorecer, de forma direta ou indireta, uma a outra e/ou
quaisquerterceirosl

16.10.2. Mantiveram. mant6m e manterio durante todo o relacionamenta decorrente do CCER (negociagao, periods de vig6ncia e
t6rmino). total conformidade com seus respectivos C6digo de utica ou Conduta, bem coma com as LegislaQ6es sabre Etica,
no que for aplicavel, independentemente de qualquer aviso ou notificagaol

16.10.3. Ja t6m implementado um programa de conformidade, treinamento e canal de comunicagao eficaz na prevengao e detecgao
de violagao das Legisla96es sabre utica e dos requisites estabelecidos no item 15.10;

16.10.4. Caso venham a ser envolvidas em alguma situaQao ligada a violagao das prdticas aclma mencionadas ou relacionada ao
descumprimento das Legislag6es sobre utica dever3o (i) notiflcar imediatamente a outra Parte, e (ii) isentar a outra PARTE
de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao disposto no presente item 16.10 indenizando-a por quaisquer perdas e
danos, custom ou despesas, inclusive honoririos advocaticios ("Danos"), que esta tiver de incorrer para a defesa de seus
direitos e interesses. Ainda, se qualquer agro, reclamaQao, investigaQao ou outro processo for instituido contra a PARTE
adimplente ("Processo"), em relagao a qual indenizagao seja ou possa ser exigida em virtude do disposto no presente item
16.10 a PARTE infratora reembolsard ou pagara o montante total pago ou devido pda PARTE adimplente como resultado de
quaisquer Danes decorrentes do Processo; e

-) ##'
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16.10.5. Deverio manger deus livros e/ou Escrituragao Cont6bil Digital (ECD). registros e documentos cont6beis com detalhes e
precisao suficientemente adequados para refletir claramente as operagoes e os recursos objetos do CCER.

16.11

F ca ele to o ford da C dade de SAO MATEUS do Estado do Espirito ISanto paueso UQao de quaisquer quest6es decorrentes

forma na presenQa DISTRIBUIDORA iQ6es ora estabelecidas, assinam as Panes. este CCER em 2 (dual) viag de igual tear e

Vit6ria, /9... de de

CONSUMIDOR DISTRIBUIDORA

Notre: R 9

ingo: REN'0R
C 616.6 107-06
RG: 244.493 P/ES

Name: BQiljaB,gB8j;;i'E8iileul
Cargo: Gegtor Executive dejAtendimento Comerclal
CPF: 034.81 6.527-71
RG: 1 .125.877/SSP-ES

\GO rG'CX.a.,taLK,U
Nome: TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Cargo: PRO-RFITORA DE ADMINisTRAGAo Cargo: Gestor Operacional de Grandes Clientes e Poder

Publica
CPF: 912.330.626-20
RG: 945.646/SPTC-ES

Home: Jorge VilchefvGuelrero

CPF: 826.569.167-04
RG:467.174 SSP/ES

TESTEMUNHAS

Z
Nome: VITOR DE SOUZA TRINDADE
CPF:097.590.467-17
RG: 1 .734 .459 SSP/ES

# £ &..{-.do.
cMatfi Pedrfni

!05046
.767-99Z

CPF:138.743.267-21
RG: 3.1 08.995/SPTC-ES

Name: HENRIQUE DOMIKGOS PANCER
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