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Data da Emissão:

01/02/2016
GERÊNCIA DE ATENÇÃO AOS CLIENTES - DCAA

Fl.: 1/10

Número Contrato:

DCA/002/2016

EMATER N® 005/2016

C0NSU1VIID0R:EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST.DE RONDÔNIA
Endereço Av. Farquar, N® 3055 Bairro: Panair

Cidade Porto Velho - RO

CEP 76.801-361

Fone (69) 3211-3758-3211-3731 E-mall: qeser@emater-ro.com.br

Contato Miracelia

CONDIÇÕES GERAIS

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, QUE ENTRE SI FAZEM
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON E
A EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA -
EMATER-RO.

As CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON. Empresa do Sistema ELETROBRAS, DISTRIBUIDORA
dos serviços públicos de energia elétrica, autorizada pela Lei 5.523, de 04 de novembro de 1968, com sede á Avenida
dós imigrantes, n®. 4.137. Bairro Industrial, Porto Velho - RO, inscrita no CNPJ N® 05.914.650/0001-66 e Inscrição
Estadual n.® 0000000025563.7. neste ato representado pela Assistente da Diretoria Comercial. Sra. ANTONIA
FERRAZ RIBEIRO DE CARVALHO, brasileira, casada, portadora do RG n® 996.090/SSP/RO e CPF n® 079.658.501-
68. e pelo Superintendente de Operação Sr. JOÃO CLEVELAND CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO, brasileiro,
casado, portador do RG n® 1216827/SSP/RO e CPF n® 263.293.952-68, abaixo assinados, conforme Resoluções da
Diretoria 028/2014, 084/2014 e 118/2014. doravante denominada DISTRIBUIDORA, e a EMPRESA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-EMATER-RO, inscrito no CNPJ sob o
n® 05.888.813/0001-83, com sede na Av. Farquar, n® 3055, Bairro: Panair, na cidade de Porto Velho-RO, neste ato
representada pelo Senhor LUIZ GOMES FURTADO, portador do RG n® 10409580 SSP/CE e CPF n® 228.856.503-97,
nomeado pelo Decreto de 30 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia, doravante
denominado CONSUMIDOR, firmam o presente instrumento contratual vinculado ao termo de Dispensa de Licitação,
fundamentada no inciso XXII, artigo 24. da Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993, para Prestação de Serviço
de Energia Elétrica para as unidades consumidoras atendidas em Baixa Tensão, com faturamento pela
Estrutura Tarifária Grupo "B". sujeitando-se, os contratantes, às normas disciplinares previstas pela Lei n®. 8.666/93 e
suas alterações, disposições da Resolução n®. 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e suas
alterações, pelos demais regulamentos presentes e futuros que disciplinam a prestação do Serviço de Energia Elétrica,
e pelas cláusulas e condições adiante estabelecidas, aos quais se vincula o presente contrato, o fazendo mediante as
cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente o fornecimento de energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao
CONSUMIDOR, das instalações das unidades pertencentes ao GRUPO B, de acordo com as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela Agencia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL. para as unidades consumidoras constantes no quadro abaixo:

'í-vnomev . ví,: vvOvENDEREÇÔ. •CIDADE'

1112587-0 ESREG. DE PORTO VELHO
Avenida dos Emigrantes, n® 2744,

Bairro: São João Bosco -

CEP: 76.803-840
Porto Velho-RO

72658-3 ESLOC. DE PÓRTO VELHO Av.dos Imigrantes n°1313. Bairro:São
São Seb.asiiãe-M:EP: 76.801-719íbasliãe-l-j Porto Velho-RO
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OPTANTE TARIFA GRUPO "B"
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Data da Emissão:

01/02/2016
GERÊNCIA DE ATENÇÃO AOS CLIENTES - DCAA

Número Contrato:

DCA/002/2016

EMATER N° 005/2016

210173-4 ESLOC DE CALAMA Rua Prof. Good Smith, n" 100
Vila de Calama - CEP 76.837-000 Distrito de Vila de Calama-RO

1030472-0 ESLOC. CANDEIAIS DO JAMARl Av.Transcontinental. n® 730
Bairro: Uniâo CEP: 76.860-000 Candeias do Jamari-RO

0273500-8
ESLOC. CANDEIAS(0F1CINA DE

CARROS)
Rua Marechal Rondon, n" 132-

CEP; 76.860-000 Candeias do Jamari-RO.

1178435-0 SUB-UNIDADE NOVA SAMUEL Rua Principal, s/n® - CEP: 76.860-000 Distrito de Nova Samuel-RO

309164-3 ESLOC. DE PORTO VERDE BR-364 - KM 13 - S/N° - CEP: 76.815-991 Porto Verde - Porto Velho-RO

1427-3 ESLOC. DE ITAPUÃ DO OESTE Rua Airton Sena. n® 1717 -CEP: 76.861-000 Itapuã do Oeste-RO

1071373-5 ESLOC. DE TRIUNFO Avenida Ivo Milia, n® 678 - Bairro: Centro -
CEP: 76860-890 Triunfo-RO

1296381-0
ESLOC. DE UNIAO
BANDEIRANTES

Rua Rei Pelé, s/n® - Bairro: Centro -
CEP: 76.841-000

União Bandeirantes-Distrito de

Porto Velho-RO

1265009-9 ESLOC. DE JACY-PARANÁ Via 03, Quadra 03, Casa 18 Bairro: Parque
os Buritis - CEP: 76.840-000 Jacy-Paraná-RO

1205354-6
SUB-UNIDADE DE NOVA

MUTUM PARANÁ
Rua Nossa Senhora de Nazaré, n® 13,

Quadra P1 - CEP: 76.842-000 Nova Mutum Paraná-RO

1343-9 ESLOC.DE NOVA MAMORÉ Avenida Antônio Lucas de Araújo, n® 3687 -
Bairro:Centro -CEP: 76.857-000 Nova Mamoré-RO

1273122-6 ESLOC. PALMEIRAS
Rua Maria Preta, s/n® - Zona Rural -

CEP: 76.857-000
Palmeiras Distrito de Nova

Mamoré-RO

0613098-4 PRÉDIO DA EMATER ARARAS Rodovia BR 425. S/N
CEP: 76.857-000 Distrito de Araras-RO

1150-9 ESLOC. DE GUAJARÁ MIRIM Avenida Mendonça Lima, n® 4141 - Bairro:
Tamandaré - CEP: 76.850-000 Guajará MirIm-RO

688119-0 ESLOC. DE EXTREMA
Rua Juazeiro, n® 117-Bairro: Planalto-

CEP: 76.847-000 Extrema-RO

1229318-0
ESLOC. DE VISTA ALEGRE DO

ABUNÁ
Rua João Bortolozzo, s/n® - Centro -

CEP: 76.486-000
Vista Alegre do Abunã-RO

689319-8 ESLOC. DE NOVA CALIFÓRNIA Avenida dos Pioneiros, n® 312, Bairro:
Centro - CEP: 76.848-000 Nova CalIfórnia-RO

1291-2 ESREG. DEARIQUEMES Rua Quatro Nações, n® 3664 -
CEP: 76.872-868 Ariquemes-RO

1287-4 ESLOC, DEARIQUEMES Av. Juscelino Kubitschek, n® 2021
CEP; 76.872-861

Ariquemes-RO

1064391-5 SUB UNIDADE DE RIO BRANCO LH Rio Branco, s/n - CEP: 76.880-000 Vila de Rio Branco-RO

259757-8 ESLOC. DE ALTO PARAÍSO Rua Patrícia Marinho, n® 3888
Centro - CEP: 76.862-000

Alto Paraíso-RO

1113506-9 ESLOC. DE BURITIS
Av. Rondônia, n® 1381 - Setor - 06

CEP: 76.880-000
Buritis-RO

257023-8 ESLOC. DE CACAULÂNDIA Rua João Boava, n® 1438 - Centro
CEP: 76.801-361

Cacaulândia-RO

1029510-0
ESLOC. DE CAMPO NOVO DE

RO

Av. Tancredo Neves, n® 2140-Centro CEP:

76887-000

Campo Novo de
RondônIa-RO

260927-4
ESLOC. DE CUJUBIM(Prédio em

reforma)
Av. Maracanã, n® 2618 setor 01 - Centro

CEP: 76.864-000
Cujubim-RO

260543-0
ESLOC. DE CUJUBIM(Préd[o em

atual em uso)
Av. Maracanã, n® 1245 - Setor 03- Centro

CEP: 76.864-000
Cujubim-RO

1452-4
ESLOC. DE MACHADINHO DO

OESTE

Av. Castelo Branco, n® 3248 - Centro CEP:
76.868-000

Machadinho do Oeste-RO

678916-1 ESLOC. MACHADINHO

(EXTRAORDINÁRIO) Av. C^t^ Branca 3274 Machadinho do Oeste-RO

d
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257386-5 ESLOC. DE RIO CRESPO
Rua Gov. Jorge Teixeira, n® 1139 -

CEP: 76.863-000
Rio Crespo-RO

258506-5 ESLOC. DE MONTE NEGRO Av. JK. n® 2233 - Setor 02 CEP; 76.888-000 Monte Neqro-RO

1175-4 ESREG. DE JI-PARANÁ
Rua dos Brilhantes, n® 214

Bairro Urupá- CEP: 76.900-150
Ji-Paraná-RO

1172-0 ESLOC. DE JI-PARANA
Avenida Ji-Paraná, n® 255 ~ Bairro

Urupá CEP: 76.900-225
Ji-Paraná-RO

1346448-5 ESLOC. COLINA VERDE Av. Cacaulândia, s/n® - Cep:76.898-000 Colina Verde-RO '

268135-8
ESLOC. DE ESTRELA DE

RONDONIA

Rua Espirito Santo, n® 1050 - Centro -
CEP: 78.976-000

Estrela de Rondônia-RO

263207-1
ESLOC. DE GOV. JORGE

TEIXEIRA

Av. Pedras Brancas, n® 2621 - Centro
- CEP: 76.898-000

Gov. Jorge Teixeira-RO

1324-2 ESLOC. DE JARU
Rua Goiás, n® 3671 - Setor 02 -

CEP: 76.890-000
Jaru-RO

603863-8
ESLOC. DE MIRANTE DA

SERRA

Rua 28 de Novembro, n® 2658 - Centro
-CEP: 79.946-000

•Mirante da Serra-RO

262069-3 ESLOC. DE NOVA COLINA
Rua Sergipe, n® 1261 - Centro -

CEP: 76.900-001

Nova Colina Distrito de

Ji-Paraná-RO

261839-7
ESLOC. DE NOVA

LONDRINA

Rua Tancredo Neves, n° 1017 -
CEP: 76.900-990

Nova Londrina Distrito de

Ji-Paraná-RO

268098-0 ESLOC. DE NOVA UNIÃO
Rua Duque de Caxias, n® 1018 -

Centro -CEP: 76.924-000
Nova Uniâo-RO

1336-6 ESLOC. DE OURO PRETO
Rua dos Seringueiros, n® 541 - Bairro
Jardim Tropical - CEP: 76.920-000

Ouro Preto do Oeste-RO

0603052-1 CENTRER CURRAL
Rodovia BR 364, S/N -

CEP: 76.920-000
Ouro Preto do Oeste-RO

1310-2
ESLOC. DE PRESIDENTE

MÉDÍCI
Av. Santos Dumont, n® 3080 - Centro -

CEP: 76.916-000
Presidente Médicl-RO

263457-0 ESLOC. DE RONDOMINAS
Rua dos Extensionistas, s/n® - Centro -

CEP: 76.920-000
Rondominas-RO

1117613-0 ESLOC. DETARIUNDIA
Rua Travessa 1® de Maio, n®219 -

Centro CEP: 76.897-890
TarilândIa-RO

264118-6 ESLOC. DETEIXEIRÓPOLIS
Rua Gov. Jorge Teixeira, n® 1337 -

Centro - CEP: 76.928-000
Teixeirópolís-RO

262671-3 ESLOC. DETHEOBROMA
Av. 13 de Fevereiro, n® 1314 - Centro

CEP: 78.866-000
Theobroma-RO

267168-9 ESLOC. DE URUPA
Rua Maracatiara, n° 3397 - Bairro:
Sumauma - CEP: 76.929-000

Urupá-RO

1031792-9 ESLOC. DE VALE DO ANARI
Rua São Luiz, n® 2556 - Centro -

CEP: 76967-000
Vale do Anari-RO

267612-5
ESLOC. DE VALE DO

PARAÍSO
Av. Paraiso, Setor 01, n® 4450 - Centro

CEP: 76.923-000
Vale do Paraíso-RO

1190-8
ESREG. DE PIMENTA

BUENO

Rua Floriano Peixoto, n® 322 -
Pioneiros - CEP: 76.970-000

Pimenta Bueno-RO

129063-0
ESLOC. DE PIMENTA

BUENO

Rua Alcinda Ribeiro de Souza, n® 363
Centro - CEP: 76.970-000

Pimenta Bueno-RO

1262-9
ESLOC. DE ESPIGÃO DO

OESTE

Av. 7 de Setembro, n® 2000
CEP: 76.974-00 Espigão do Oeste-RO

1245-9 ESLOC. DE CACOAL

Rua Presidente Mediei, n® 1854
Jardim Clodoaldo -

cepr7e:S63^o
Cacoal-RO

7
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270582-6 ESLOC. DE SÃO FELIPE
Av. Jorge Teixeira, n® 743 -

CEP: 76.977-000
São Felipe-RO

482798-8 ESLOC. DE PARECIS
Rua Duque de Caxias, n® 123 - Centro

CEP: 76.979-000
Parecis-RO

254553-5
ESLOC. DE MINISTRO

ANDREAZZA

Rua Rondônia, n® 5724
CEP: 76.919-999

Ministro Andreazza-RO

245342-8 ESLOC. DE PRIMAVERA
Av. Jorge Teixeira, n° 3623- Centro

CEP: 76.976-000
Primavera de Rondônia-RO

234067-4
ESREG. DE ROLIM DE

MOURA

Av. Rio Branco, n° 4480 - Centro
CEP: 76.940-000

Rolim de Moura-RO

1391-9
ESLOC. DE ROLIM DE

MOURA

Av. São Luiz, 4554 - Centro
CEP: 76.940-000

Rolim de Moura-RO

232405-9
ESLOC. DE ROLIM DE

MOURA(Prédio do IBAMA)
Av. Curitiba, n° 4537 - Centro -

CEP: 76.940-000
Rolim de Moura-RO

1482-6
ESLOC. DE NOVO

HORIZONTE

Av. Elza Vieira Lopes, n° 5100 - Centro
CEP: 76.956-000

Novo Horizonte-RO

256397-5 ESLOC. DE CASTANHEIRAS
Av. Pinheiros, n® 2205 - Centro

CEP: 76.992-000
Castanheiras-RO

1437-0
ESLOC. DE NOVA

BRASILÁNDIA
Rua Guaporé. n® 1490- Setor 13

CEP: 76.958-000
Nova Brasilândia-RO

240641-1 ESLOC. DE ALTA FLORESTA
Av. São Paulo, n® 4106 - Santa
Felicidade CEP: 76.954-000

Alta Floresta-RO

237492-7 ESLOC. DE SANTA LUZIA
Rua Belo Horizonte, n® 2363 - Centro

CEP: 76.950-000
Santa Luzia-RO

1030908-0
ESLOC. DE ALTO ALEGRE

DOS PARECIS
AV. Presidente Prudente, n° 3811
Bairro: Centro - CEP: 76.952-000

Alto Alegre dos Parecis-RO

217935-0
ESREG. DE COLORADO DO

OESTE

Rua Tiradentes, n® 4771 - Centro
CEP: 76.993-000

Colorado do Oeste-RO

216727-1
ESLOC. DE COLORADO DO

OESTE

Av. Tapajós, n® 4392 - Centro
CEP: 76.993-000

Colorado do Oeste-RO

1210-6 ESLOC. DEVILHENA
Rua Marques Henrique, n® 821

Centro - CEP: 76.980-000
Vilhena-RO

628265-2 ESLOC. DE PIMENTEIRAS
Rua São Paulo, n® 360 - Centro

CEP: 76.999-000
Pimenteiras-RO

1410-9 ESLOC. DE CABIXI
Av. Guarani, n® 4558 - Centro

CEP: 76.994-000
Cabixi-RO

261813-3 ESLOC. DE CORUMBIARA
Av. Senador Olavo Pires, n® 1496

Centro-CEP: 76995-000
Corumbiara-RO

1462-1 ESLOC. DE CHUPINGUAIA
Av. Primavera, n® 2191 - Centro

CEP: 76.990-000
Chupinguaia-RO

1378-1 ESLOC. DE CEREJEIRAS
Av. das Nações, n® 1213 ~ Centro

CEP: 76.997-000
CerejeIras-RO

1401-0
ESLOC. DE ALVORADA DO

OESTE

Rua Guimarães Rosa, n® 5077 - Bairro
Centro-CEP: 76.930-000

Alvorada do Oeste-RO

253070-8
ESLOC. DE SÃO MIGUEL DO

GUAPORÉ
Av. 16 de Junho, n® 610 - Bairro

Centro CEP: 76.932-000
São Miguel do Guaporé-RO

683178-8 ESLOC. DE SERINGUEIRAS
Av. 7 de Setembro, n® 567

Bairro Centro - CEP: 76.934-000
Seringueiras-RO

1169269-3
ESLOC. DE SÃO
FRANCISCO

Av. Brasil, n® 4014 - Bairro Centro
^  CEP: 76.935-000 São Francisco-RO



EMBRÂi^CQ



r
EMATEK.JÍO-onííoladcrífi jej3í do £s!ado , -

1,25_ neQO
1

«AR 2016

Eletrobra^.,
Distribuição Rondônia

^-.

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES - DCAI
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OPTANTE TARIFA GRUPO "B"

Data da Emissão:

01/02/2016
GERÊNCIA DE ATENÇÃO AOS CLIENTES - DCAA

PI.: 6/12

Número Contrato:

DCA/002/2016

EMATER H" 005/2016

^ 279252-4 ESLOC. DE SÃO DOMINGOS
Av. Costa Marques, n° 8017

Bairro Centro - CEP: 76.937-000
São Domingos-RO

144440-9
ESLOC. DE COSTA

MARQUES

Av. João Lopes Bezerra, n' 1948
Bairro Centro - CEP: 76.937-000

Costa Marques-RO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NOMENCLATURA TÉCNICA
Para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica usada neste Contrato, serão adotadas as
seguintes definições:
a) CONSUMIDOR - Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite "O

fornecimento, a contratação de energia ou uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações
decorrentes deste atendimento à (s) sua (s) unidade (s) consumidora (s), segundo disposto nas normas e nos
contratos.

b) CONTRATO DE FORNECIMENTO - Instrumento contratual em que a DISTRIBUIDORA e o consumidor
responsável por unidade consumidora do Grupo "A", ajustam as características técnicas e as condições comerciais
do fornecimento de energia elétrica;

c) ENERGIA ELÉTRICA ATIVA - Aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em
quilowatts-hora (kWh);

d) ENERGIA ELÉTRICA REATIVA - Aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um
sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampére-reativo-hora (kVArh);

e) POTÊNCIA ATIVA - Quantidade de energia elétrica solicitada por unidade de tempo, expressa em quilowatts (kW);

f) POTÊNCIA DISPONIBILIZADA - Potência que o sistema elétrico da DISTRIBUIDORA deve dispor para atender
aos equipamentos elétricos da unidade consumidora, caracterizada neste contrato pela demanda contratada,
expressa em quilowatts (kW).

g) FATOR DE CARGA - Razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora ocorridas no
mesmo inten/alo de tempo especificado;

h) FATOR DE POTÊNCIA - Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das
energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado;

i) GRUPO A - Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a
2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa
binômia e subdividido nos seguintes grupos:

a) subgrupo Al - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;

b) subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;

c) subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV;

d) subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;

e) subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e

f) subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

j) PONTO DE ENTREGA - Ponto de conexão do sistema elétrico da DISTRIBUIDORA com as instalações elétricas
da unidade consumidora, e situa-se no limite da via pública com a propriedade, caracterizando-se como o limite de
responsabilidade do fornecimento.

k) REGIME DE CONTIGÊNCIA - Condições eventuais que levam a descontinuidade/perturbação no fornecimento de
energia elétrica.

I) TARIFA - Valor monetário estabeteeido^ej^ANEEL, fixado em Reais por unidade de energia elétrica ou dademanda de potência ativa. ^ ^^
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m) TARIFA MONÔMIA DE FORNECIMENTO - Aquela que é constituída por valor monetário aplicável unicamente ao
consumo de energia elétrica ativa, obtida pela conjunção da componente de demanda de potência e de consumo
de energia elétrica que compõem a tarifa binômia.

n) TENSÃO PRIMARIA DE DISTRIBUIÇÃO - Tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores
padronizados iguais ou superiores a 2,3 kV.

o) UNIDADE CONSUMIDORA OPTANTE PELO GRUPO "B" - Unidade Consumidora ligada em tensão primária, que
pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente á respectiva classe, se atendido
pelo menos um dos seguintes critérios:

0.1) A potência nominal total dos transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA;

0.2) A potência nominal total dos transformadores for igual ou inferior a 750 kVA, se classificada na subclasse
cooperativa de eletrificação rural;

0.3) A unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja atividade seja a exploração de
serviços de hotelaria ou pousada, independentemente da potência nominal total dos transformadores;

0.4) Quando, em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou jijarques de exposições
agropecuárias, a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois
terços) da carga instalada total;

0.5) Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária,
hidromineral, climática ou turistica.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO
O fornecimento de energia elétrica será em corrente alternada trifásica, na freqüência de 60 Hertz e tensão de
fornecimento entre fases de 13.800 Volts com as tolerâncias permitidas em legislação específica do órgão regulador.

Parágrafo Único: Para o aumento de carga instalada que exigir a elevação da Potência Disponibilizada / Demanda
contratada, o CONSUMIDOR deverá submeter previamente á apreciação da DISTRIBUIDORA o aumento pretendido,
com vistas à verificação da necessidade de adequação do sistema elétrico.

Em caso de inobservância, pelo consumidor, quanto às providências junto à DISTRIBUIDORA, esta ficará desobrigada
de garantir a qualidade do serviço, podendo, inclusive, suspender o fornecimento, se o aumento de carga prejudicar o
atendimento a outras unidades consumidoras.

CLÁUSULA QUARTA - DO PERÍODO DE AJUSTES DO FATOR DE POTÊNCIA
A DISTRIBUIDORA concederá um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades
consumidoras do grupo A, com duração de 03 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, quando ocorrer:
a) inicio de fornecimento; ou

b) alteração do sistema de medição para medição horária apropriada.

Parágrafo Primeiro: Durante o período de ajustes para adequação do fator de potência, nas situações de que trata a
letra "a", a DISTRIBUIDORA não deve cobrar os reativos excedentes, apenas informar ao consumidor os valores
correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes, calculados de acordo com o sistema
de medição instalado;

Parágrafo Segundo: Durante o período de ajustes para as situações de que trata a letra "b", a distribuidora deve
cobrar os menores valores entre os calculados e Informar ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica
e demanda de potência reativas excedentes calculados, que passarão a ser efetivados."

Parágrafo Terceiro: A DISTRIBUIDORA pgíteférfllíatar o período de ajustes mediante expressa solicitação prévia e
fundamentada do consumidor. * j
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Parágrafo Quarto: O consumidor poderá optar pelo faturamento na modalidade tarifária convencional, desde que a
unidade consumidora seja atendida em tensão de fornecimento inferior a 69 kV e a demanda contratada for inferior a
300 kW, e na modalidade tarifária horossazonal azul ou verde, desde que a unidade consumidora seja atendida em
tensão de fornecimento inferior a 69 kV e a demanda contratada for igual, inferior ou superior a 300 kW.

Parágrafo Quinto: A alteração de modalidade tarifária deverá ser efetuada nos seguintes casos:
a) A pedido do consumidor, desde que a alteração precedente tenha sido anterior aos 12 (doze) últimos ciclos de
faturamento; ou

b) A pedido do consumidor, desde que o pedido seja apresentado em até 03 (três) ciclos completos de faturamento
posteriores à revisão tarifária da distribuidora.

CLÁUSULA QUINTA - DO PONTO DE ENTREGA
A energia elétrica será entregue no ponto estabelecido pelo projeto, devendo ser no limite da via pública com o imóvel
em que se localizar a unidade consumidora, na forma da legislação vigente, caracterizando-se como o limite de
responsabilidade do fornecimento.

Parágrafo Único: São de inteira responsabilidade do CONSUMIDOR as instalações necessárias ao abaixamento de
tensão, distribuição intema, transporte de energia elétrica, controle das oscilações de tensão, proteção e manutenção
das instalações localizadas após o ponto de entrega.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS
O fornecimento de energia elétrica será feito em condições comerciais satisfatórias, cabendo à DISTRIBUIDORA
diligências para mantê-lo com o menor número possível de interrupções, variações e/ou perturbações, observando os
índices fixados em legislação especifica no setor.

Parágrafo Primeiro: O CONSUMIDOR será responsável pela segurança, funcionamento adequado de suas
instalações e preservação do sistema da DISTRIBUIDORA dos efeitos de quaisquer perturbações originadas nas
instalações da unidade consumidora. Para isso, deverá instalar aparelhos de proteção e correção destinados a
preservar os respectivos sistemas dos efeitos e perturbações tecnicamente indesejáveis.

Parágrafo Segundo: A não observância por parte do consumidor ao conteúdo do parágrafo anterior, facultará à
DISTRIBUIDORA exigir, em qualquer tempo, a instalação de adequado sistema de proteção nas instalações do
CONSUMIDOR no intuito de proteger o seu sistema, ou de terceiros, contra quaisquer perturbações provenientes do
funcionamento anormal de equipamentos de propriedade deste.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida a ligação de equipamento gerador de energia elétrica de propriedade do
CONSUMIDOR, em paralelo com o sistema da DISTRIBUIDORA. A inobsen/ância por parte do consumidor implicará
na suspensão do fornecimento de energia elétrica á unidade consumidora, cabendo-lhe a responsabilidade por
quaisquer danos porventura causados à DISTRIBUIDORA e/ou terceiros.

Parágrafo Quarto: O fator de potência de referência "fr", indutivo ou capacitivo, terá como limite mínimo permitido, para
as instalações elétricas dessa unidade consumidora o valor de fr = 0,92. Cabendo ao consumidor instalar, por sua
conta, os equipamentos corretivos necessários para a melhoria do fator de potência, mantendo-o o mais próximo
possivel da unidade.

Parágrafo Quinto: As operações em regime de contingências serão acertadas em acordo operacional a ser firmado
entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MEDIÇÃO
A medição de energia elétrica, em todos os seus parâmetros, será efetuada através dos equipamentos de medição
fornecidos e instalados pela DISTRIBUIDORA na unidade consumidora, cabendo ao consumidor preparar o local para
recebimento desses equipamentos, devendo ser de fácil acesso, com ílumina^Or-ueoíilação e condições de segurança
adequadas, de acordo com as normas e padrões da DISTRIBUIDORA.
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Parágrafo Primeiro: O fator potência da unidade consumidora, para fins de cobrança, deve ser verificado pela
Distribuidora por meio de medição permanente, de forma obrigatória para o Grupo "A".

Parágrafo Segundo: A DISTRIBUIDORA periodicamente efetuará verificação dos equipamentos de medição instalada
na unidade consumidora, segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o
livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados. Aferições extras
poderão ser efetuadas por solicitação do CONSUMIDOR a qualquer tempo, cabendo, porém, a esse, as despesas
decorrentes, se constatar que os medidores aferidos se encontram dentro das margens de tolerância de erro admitidas
nas especificações do Instituto Nacional de Pesos e Medidas e/ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou, na
falta destas, em norma internacional tradicionalmente aceita.

Parágrafo Terceiro: Ficará a critério de a DISTRIBUIDORA escolher os medidores, padrões de aferição e demais
equipamentos de medição que julgar necessários, assim como sua substituição ou reprogramação, quando
considerados convenientes ou necessários observados os critérios estabelecidos na legislação metrológicas aplicáveis
a cada equipamento.

Parágrafo Quarto: Os lacres instalados nos medidores e demais equipamentos de medição, caixas e cubículos
somente poderão ser rompidos por representante credenciado da DISTRIBUIDORA, ficando o consumidor responsável,
na qualidade de depositário a título gratuito, pela custódia desses equipamentos, quando instalados no interior da
unidade consumidora, ou, se por solicitação formal do consumidor, os equipamentos forem instalados em área externa
da mesma.

CLÁUSULA OITAVA - DO PERÍODO DE LEITURA DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Periodicamente, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observado o mínimo de 27 (vinte e sete) e o
máximo de 33 (trinta e três) dias, a DISTRIBUIDORA efetuará a leitura dos instrumentos de medição, de acordo com o
calendário respectivo.

CLÁUSULA NONA - DA COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO
Quando os equipamentos destinados à medição forem instalados no secundário dos transformadores, aos valores
medidos de energia e de demanda, ativas e reativas excedentes, será acrescido o percentual de 2,5% (dois virgula
cinco por cento), como compensação de perdas de transformação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
1) receber energia elétrica em sua unidade consumidora nos padrões de tensão e de índices de continuidade
estabelecidos;

2) ser orientado sobre o uso eficiente da energia elétrica, de modo a reduzir desperdícios e garantir a segurança na sua
utilização;

3) escolher uma entre pelo menos 06 (seis) datas disponibilizadas pela distribuidora para o vencimento da fatura;

4) receber a fatura com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento;

5) responder apenas por débitos relativos à fatura de energia elétrica de sua responsabilidade;

6) ter o serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e sete dias por semana
para a solução de problemas emergenciais;

7) ser informado de forma objetiva sobre as providências adotadas quanto às suas solicitações e reclamações, de
acordo com as condições e prazos de execução de cada
situação, sempre que previstos em normas e regulamentos;

8) ser informado, na fatura, sobre a existência^ejaí«fes^o pagas;
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9) ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia elétrica aplicável a sua unidade consumidora
e data de Inicio de sua vigência;

10) ser informado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade da suspensão de
fomecimento por falta de pagamento;

11) ter a energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a área urbana ou 48 (quarenta e
oito) horas para a área rural, após comprovado o pagamento de fatura pendente;

/  12) ser informado sobre a ocorrência de interrupções programadas, por meio de jomais, revistas, rádio, televisão ou
outro meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

13) ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso às normas e padrões da distribuidora e às Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;

14) quando da suspensão do fornecimento, ser informado do pagamento do custo de disponibilidade e das condições
de encerramento da relação contratual quando da suspensão do fornecimento;

15) receber, até o mês de maio do ano corrente, declaração de quitação anual de débitos do ano anterior, referentes ao
consumo de energia elétrica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DEVERES DO CONSUMIDOR
1. manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de acordo com as
normas oficiais brasileiras;

2. responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior de sua
propriedade;

3. manter livre a entrada de empregados e representantes da distribuidora para fins de inspeção e leitura dos
medidores de energia;

4. pagar a fatura de energia elétrica até a data do vencimento. Na hipótese de atraso no pagamento da conta de
energia, o cliente ficará sujeito a acréscimos de multa, atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês calculado pra rata die, conforme art. 126, caput da Res. 414/2010 da ANEEL;

5. manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da
mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso;

6. consultar a distribuidora quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência
disponibilizada; e

7. ressarcir a distribuidora, no caso de Investimentos realizados para o fornecimento da unidade consumidora e não
amortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os programas de universalização dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
A DISTRIBUIDORA se reserva o direito de suspender total ou parcialmente o fornecimento de energia elétrica,
isentando-se de qualquer responsabilidade, penalidade ou indenização pelos prejuízos advindos ao CONSUMIDOR,
quando motivada por caso fortuito ou força maior, ordem de autoridades competentes, impedimentos legais, secas,
incêndios, explosões, guerras, revoluções, inundações, acidentes nas instalações ou fenômenos meteorológicos e nas
seguintes situações:
1) deficiência técnica ou de segurança em instalações da unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a
pessoas, bens ou ao sistema elétrico;

2) fornecimento de energia elétrica a terceiros;
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3) impedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para leitura, substituição de medidor e
inspeções necessárias;

4) razões de ordem técnica; e

5) falta de pagamento da fatura de energia elétrica.

Parágrafo Único: Os serviços de manutenção programada nas instalações de geração, transmissão e transformação
da DISTRIBUIDORA, que obriguem à interrupção de fornecimento de energia elétrica, somente poderão ser executados
mediante aviso prévio conforme previsto em resolução específica, isentando-se a DISTRIBUIDORA de qualquer
responsabilidade, penalidade ou indenização pelos eventuais prejuízos causados, desde que respeitados os prazos
regulamentados para comunicação ao consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FATURAMENTO
A DISTRIBUIDORA emitirá, mensalmente, faturas relativas ao fornecimento de energia elétrica ao CONSUMIDOR,
devendo, para o cálculo destas faturas, observar as cláusulas deste Contrato e Aditivos contratuais quando houver, a
legislação em vigor e as tarifas fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, bem como as demais
orientações emanadas pelo órgão regulador do setor elétrico.

Parágrafo Primeiro: A fatura de energia elétrica será entregue mensalmente no endereço da unidade consumidora ou
outro local previamente ajustado entre as partes, comprometendo-se o CONSUMIDOR a efetuar o pagamento, até a
data do seu respectivo vencimento.

Parágrafo Segundo: O prazo para pagamento das faturas não será afetado por discussões entre as partes, sobre
questões de cálculo, devendo a diferença, quando houver, ser paga ou devolvida por processamento independente, a
quem de direito.

Parágrafo Terceiro: O faturamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, objeto deste contrato,
será efetuado com base no valor identificado por meio do critério descrito a seguir:
a) Consumo de energia elétrica ativa - um único valor, correspondente a energia elétrica ativa medida no período de

faturamento.

b) Consumo de energia elétrica reativa excedente - quando o fator de potência da unidade consumidora, indutivo ou
capacitivo, for inferior a 0,92 (noventa e dois centésimos).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE
Os reajustamentos obedecerão ao disposto no artigo 92, da Resolução ANEEL n®. 414/2010, suas atualizações e
demais normas disciplinares que estabeleçam de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários para execução dos serviços são provenientes de recursos consignados no orçamento da
Unidade Orçamentária n® 19.025, Orçamento Programa 2018, Programa de Trabalho: 19.025.20.122.2024.2087,
Fonte de Recurso: 3240 e 0100, Elemento de Despesa n® 339039, conforme Nota de Empenho n® 00004.

Parágrafo Primeiro - As despesas para os anos subseqüentes, em caso de prorrogação deste contrato, estarão
submetidas à dotação orçamentária própria prevista para atendimento à presente finalidade.

Parágrafo Segundo - O valor anual, estimado, do presente Contrato, implica no valor de R$ 494.457,28
(Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e oito centavos).

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
O encerramento da relação conicakraf^ejitre a
seguintes circunstâncias: ,/ i ^ .

distribuidora e o consumidor deve ocorrer, alternativamente, nas
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a) pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e conseqüente desligamento da unidade
consumidora, a partir da data da solicitação;

b) decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do
fornecimento à unidade consumidora, exceto nos casos comprovados de procedimentos irregulares ou de religação à
revelia, praticados durante a suspensão;

a) ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à
mesma unidade consumidora.

b) O consumidor optar por faturamento com aplicação da tarifa convencional ou Horossazonal Tarifa Azul ou verde,
durante a vigência desse contrato.

Parágrafo tJníco: O encerramento contratual antecipado implica, sem prejuízo de outras obrigações, as seguintes
cobranças:
a) da diferença positiva eventualmente existente entre o valor de investimento realizado pela DISTRIBUIDORA, e o

correspondente valor líquido das faturas de energia elétrica, durante a vigência do presente contrato, apurada
através de estudo de rentabilidade complementar.

b) o cálculo de rentabilidade complementar será, também, apurado, se decorridos 36 (trinta e seis) meses contados
da data fixada para início do fornecimento, os valores faturados nesse período forem inferiores aos considerados
para cálculo do limite de investimento pela DISTRIBUIDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a partir de 01 Janeiro de 2016, findo esse prazo,
considerar-se-á automaticamente, prorrogado por igual período e assim sucessivamente, desde que o consumidor não
expresse manifestação em contrário, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de
cada vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RENtJNCIA
A abstenção eventual de qualquer das partes no uso da faculdade que lhes são concedidas no presente contrato, não
importará em renúncia relativa às novas oportunidades de uso das mesmas faculdades.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os casos omissos no presente contrato ou eventuais divergências, quanto ao fornecimento de energia elétrica,
prevalecerão às condições gerais das normas e disposições regulamentares em vigor, cabendo ainda, em últimas
instâncias, recursos junto à Ouvidoria CERON e à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Quaisquer modificações supervenientes na referida legislação, que venham repercutir nas Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica, considerar-se-ão automaticamente aplicáveis a esse contrato.
Parágrafo primeiro: A DISTRIBUIDORA coloca à disposição do consumidor exemplar da Resolução referente às
Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, descritivo de Tarifas em vigor. Normas e Padrões da
DISTRIBUIDORA, para conhecimento ou consulta quando julgar necessário. Disponibiliza, também, em todas as lojas
de atendimento CERON, livro próprio para possiljilitar a manifestação do consumidor, por escrito, quando assim
interessar.

Parágrafo segundo: Os direitos e obrigações decorrentes do contrato se transmitem aos sucessores e cessionários
das partes contratantes, ficando estabelecido que nenhuma cessão ou transferência feita pelo consumidor terá
validade, se antes não for formalmente aceita pela DISTRIBUIDORA.
Parágrafo terceiro: A partir da data do início do fornecimento ficam revogados outros contratos anteriormente
celebrados entre as partes para estes mesmos fins.

Parágrafo quarto: Fica assegurado ao consumidor, dentre outros, o direito de receber o ressarcimento pelos danos
aos equipamentos elétricos causadps-eíH-função do serviço concedido, desde que comprovada à responsabilidade da
DISTRIBUIDORA. ^ ^
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DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES - DOA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OPTANTE TARIFA GRUPO "B" FI.: 12/12

Data da Emissão:

01/02/2016
GERÊNCIA DE ATENÇÃO AOS CLIENTES - DCAA

Número Contrato:

DCA/002/2016

EMATER N" 005/2016

Parágrafo quinto: A DISTRIBUIDORA obriga-se manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito pelas partes o foro da Comarca de Porto Velho - RO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem às partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito perante as testemunhas abaixo relacionadas, obrigando-se por si e seus sucessores a fazê-lo cumprir nos
termos e condições estipulados.

Porto Velho - RO, 01 de fevereiro de 2016.

e/o NS DO

Gor

sideetor

AT

URTADO

ANTONI FERR IBE

da Dir

Pela DISTRIBUIDORA:

RO DE CARVALHO

toria Comercial

JOÃO CLEVELAN

Superi/Ite
.iOE AZEVEDO PICANÇO

idante de Operação

Testemunhas:

NOME: Níisori Bento Santos
CPF: 598.485.022-20

NOME;)^lracélia\Mlranda Cardoso
CPF: 409\61.302X20






