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CONTRATO N" 0512018 DE PRESTACÃO DE SERVICO PÚBLICO DE ENERGIA
ELETRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DD

GRUPO B

A CEB DISTRIBUICÄO S.A, CNPJ n. 07.522.669/0001-92, com sede no SIA - Setor de
Áreas Publicas, Lote C - Brasilia. doravante denominada DISTRIBUIDORA, em
conformidade com a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e Administração Regional
do Jardim Botánico, inscrito no CNPJIMF 07.266.625/0001-49, situado na Avenida das
Paineiras, EQ 03105, Bloco A, Edificio Jardim Imperial, Salas 201 a 218, 2° andar e Terreo
Iojas comerciais n° 04 e 06, Jardim Botánico III, Brasilia - DF, CEP: 71.681-120, neste ato
representada por NILTON REIS BATISTA JUNIOR, portadora da Cedula de ldentidade nf*
884920 - SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 539.993.471-04, no uso das atribuiçoes que
the conferem o Decreto 38.094 de 28 de março de 2017, doravante denominada
CONSUMIDOR, aderem de forma integral. a este Contrato de Prestaçao de Serviço
Público de Energia Elétrica para unidades consumidores do Grupo B, na forma deste
Contrato de Adesäo, em conformidade com a Resoluçäo Normativa n°. 414, de
09¡09l2010, da Agència Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com suas alteraçöes, e
dernais normas que regulam a especie, às quais desde já se sujeitam a cumprir mediante
as Clausulas e condiçöes abaixo especificadas:

DAS DEFINICÓES
1. Carga instalada: soma das potencias nominais dos equipamentos eletricos
instalados na unidade consumidora, em concliçoes de entrar em funcionamento, expressa
em quilovvatts (kW):
2, Consumidor: pessoa fisica ou juridica, de direito público ou privado, legalmente
representada, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema eletrico a
distribuidora, assumindo as obrigaçöes decorrentes deste atendimento a(s) sua(s)
unidade(s) consumidora(s):
3. Distribuidora: agente titular de concessäo ou permissao federal para prestar o
serviço público de distribuiçäo de energia eletrica; _
4. Energia eletrica ativa: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia,
expressa em quilowatts-hora (kWh),
5. Energia elètrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos eletricos e
magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em
quilovolt-ampere-reativo-hora (kvarh);
6. Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em
tensäo inferior a 2,3 quilovolts (kV):
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8. Interrupçäo do fornecimento: desligamento temporario da energia eletrica para
conservaçeo e manutenção da rede eletrica e em situaçöes de casos fortuitos ou de força
maior;
9. Padreo de tensão: niveis máximos e minimos de tensäo. expressos em volts (V), em
que a distribuidora deve entregar a energia elétrica na unidade consumidora, de acordo
com os valores estabelecidos pela ANEEL;
10, Ponto de entrega: conexäo do sistema eletrico da distribuidora com a unidade
consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a
unidade consumidora;
11. Potencia disponibilizadaz potencia em quilovolt-ampere (WA) de que o sistema
eletrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos eletricos da unidade
consumidora:
12.Suspenseo do fornecimento: desligamento de energia eletrica da unidade consumidora,
sempre que o consumidor não cumprir com as suas obrigaçees definidas na Cláusula
Quana:
13. Tarifa: valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em Reais por unidade de
energia eletrica ativa ou da demanda de potencia ativa; e
14. Unidade consumidora: conjunto composto por instalaçöes, equipamentos eletricos,
condutores e acessorios, incluida a subestaçäo, quando do fornecimento em tenseo
primária, caracterizado pelo recebimento de energia eletrica em apenas um ponto de
entrega, com mediçäo individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado
em uma mesma propriedade ou em propriedades contiguas:

cl.Áusu|_A PRIMEIRA; oo oBJETO
Este instrumento conte-m as principais condiçöes da prestaçäo e utilizaçeo do serviço
público de energia eletrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as
Condiçees Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica e demais regulamentos expedidos
pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, sob as identificaçees CEB
ANEXAS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR *
1. Receber energia eletrica em sua unidade consumidora nos padroes de tensäo e de
indices de continuidade estabelecidos;
2. Ser orientado sobre o uso eficiente da energia eletrica, de modo a reduzir
desperdicios e garantir a segurança na sua utilizaçãoç
3. Escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela distribuidora
para o vencimento da fatura;
4. Receber a fatura com antecedencia minima de 5 (cinco) dias úteis cla data do
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6. Ter o serviço de atendimento telefónico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia e sete dias por semana para a solução de problemas emergenciais:
7. Ser atendido em suas solicitaçöes e reclamaçöes feitas à distribuidora sem ter que
se deslocar do Municipio onde se encontra a unidade consumidora:
8. Ser informado de forma objetiva sobre as providencias adotadas quanto as suas
solicitaçöes e reclamaçöes, de acordo com as condiçöes e prazos de execuçeo de cada
situaçäo, sempre que previstos em normas e regulamentos;
9. Ser informado, na fatura, sobre a existencia de faturas neo pagas:
10. Ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia eletrica
aplicavel a sua unidade consumidora e data de inicio de sua vigencia;
11. Ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de
atualizaçäo monetaria e juros:
12. Ser informado, por escrito, com antecedencia mínima de 15 (quinze) dias, sobre a
possibilidade da suspensao de fornecimento por falta de pagamento;
13. Ter a energia eletrica religada, no caso de suspenseo indevida, sem quaisquer
despesas, no prazo máximo de até 4 (quatro) horas, a partir da constataçäo da
distribuidora ou da informação do consumidor;
14, Receber, em caso de suspensão indevida do fornecimento, o credito estabelecido
na regulamentação especifica;
15. Ter a energia eletrica religada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a
area urbana ou 48 (quarenta e oito) horas para a área rural, observadas as Condiçees
Gerais de Fornecimento; _
16, Ser ressarcido, quando couber, por meio de pegamento em moeda corrente no
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da respectiva data de solicitaçäo ou,
ainda, aceitar o conserto ou a substituiçäo do equipamento danificado, em funçeo da
prestaçeo do serviço inadequado do fornecimento de energia eletrica,
17. Receber, por meio da fatura de energia eletrica, importencia moneteria se houver
descumprimento, por parte da distribuidora, dos padroes de atendimento tecnicos e
comerciais estabelecidos pela ANEEL:
18. Ser informado sobre a ocorrencia de interrupçöes programadas, por meio de jornais,
revistas, radio, televisao ou outro meio de comunicaçäo, com antecedencia minima de 72
(setenta e duas) horas;
19. Ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupçoes
programadas, com antecedencia minima de 5 (cinco) dias úteis, quando existir na unidade
consumidora pessoa que dependa de equipamentos eletricos indispensáveis e vida;
20. Ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso às normas e padrees
da distribuidora e às Condiçöes Gerais de Fornecimento de Energia Eletrica;
21. Quando da suspensão do fornecimento, ser informado das condiçöes de
encerramento da relaçäo contratual;
22. Cancelar, a qualquer tempo, a cobrança na fatura de contribuiçöes e doaçees para
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24, Receber, até o mes de maio do ano corrente, declaraçäo de quitação anual de
debitos do ano anterior. referentes ao consumo de energia elétrica.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
1. Manter a adequação tecnica e a segurança das instalaçoes eletricas da unidade
consumidora, de acordo com as normas oficiais brasileiras:
2. Responder pela guarda e integridade dos equipamentos de mediçao quando
instalados no interior de sua propriedade:
3. Manter livre, aos empregados e representantes da distribuidora, para fins de
inspeçeo e Ieitura, o acesso es instalaçoes da unidade consumidora relacionadas com a
mediçeo e proteçao; (Redaçeo dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
4, Pagar a fatura de energia eletrica até a data do vencimento, sujeitando-se as
penalidades cabiveis em caso de descumprimento;
5. Informar à distribuidora sobre a existencia de pessoa residente que use
equipamentos eletricos indispensáveis à vida na unidade consumidora;
6, Manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizada junto à
distribuidora, especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteraçäo da
titularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso; 143
7. Informar as alteraçöes da atividade exercida (ex.: residencial; comercial; industrial;
rural: etc.) na unidade consumidora;
8. Consultar a distribuidora -quando o aumento de carga instalada da unidade
consumidora exigir a elevaçäo da potencia disponibilizada; e
9. Ressarcir a distribuidora, no caso de investimentos realizados para o fornecimento
da unidade consumidora e nao amortizados, excetuando-se aqueles realizados em
conformidade com os programas de universalizaçao dos serviços.

I liCLAUSULA QUARTA: DA SUSPENSAO DO FORNECIIVIENTO
Nao se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção imediata, pelas
razees descritas nos ¡tens 1 e 2 seguintes, ou apos previo aviso, pelas razoes descritas
nos ¡tens 3 a 5:
1. Deficiencia tecnica ou de segurança em instalaçöes da unidade consumidora que

ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema eletrico;
2. Fornecimento de energia eletrica a terceiros;
3. impedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para Ieitura,

substituiçäo de medidor e inspeçöes necessárias;
4. Razöes de ordem tecnica; e
5. Falta de pegamento da fatura de energia eletrica.
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CLAUSULA QUINTA: DA EXECUCÃO DE SERVICOS E CONTRIBUICOES DE
CARATER SOCIAL

A distribuidora pode:
1. Executar serviços vinculados à prestaçào do serviço público ou à utilizaçeo da
energia eletrica, observadas as restriçoes constantes do contrato de concessäo e que o
consumidor, por sua livre escolha, opte por contratar; e
2. Incluir na fatura, de forma discriminada, contribuiçees de caràter social, desde que
autorizadas antecipadamente e expressamente pelo consumidor.

CLAUSULA SEXTA: DO ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL

Pode ocorrer por:
1. Pedido voluntário do titular da unidade consumidora para encerramento da relaçeo
contratual;
2. Decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento apos a suspenseo
regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, e
3. Pedido de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade
consumidora.

c|_Áusu|_A sÉ'r||v|A; nos Recunsos E DA co|vlPETÉNc|A
1. Vencido o prazo para o atendimento de uma solicitação ou reclamaçao feita para a
distribuidora, ou se houver discordencia em relaçäo es providencias adotadas, o
consumidor pode contatar a ouvidoria da distribuidora;
2. A ouvidoria da distribuidora deve comunicar ao consumidor, em ate 15 (quinze) dias,
as providencias adotadas quanto as suas solicitaçees e reclamaçees, cientificando-o sobre
a possibilidade de reclamação direta à agencia estadual conveniada ou, em sua ausencia.
e ANEEL, caso persiste discordencia;
3. Sempre que neo for oferecido o serviço de ouvidoria pela distribuidora, as
solicitaçees e reclamaçoes podem ser apresentadas pelo consumidor* diretamente a
agencia estadual conveniada, ou, em sua ausencia, diretamente e ANEEL.

CLAUSULA OITAVAI DA SUJEICÃO A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS

Este contrato se sujeita a Lei de Licitaçöes e Contratos, apenas no que couber.
Havendo conflito de normas prevalecera a Iegislaçäo do setor eletrico.
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3. As despesas com a execução do presente CONTRATO, no presente exercicio, na
importancia global estimada de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) correrá à conta de Fonte
100 - ordinário não vinculado - Classificação Programática: 04.122.6001.8517,9778 -
Codigo (natureza da despesa) 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Juridica.
conforme Nota de Empenho n° 2018NE00149 de 11110/2018.

cu-ìusuLA Nom. - oo Fono
As partes contratantes elegem o foro de Brasilia, em privilegio a qualquer outro, para
dirimir as questees oriundas deste CONTRATO,

E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias, de um se
teor e efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde já, consideram
abonadas em juizo ou fora dele, obrigando-se por si e seus sucessores a faze-lo cumprir
nos termos e condiçöes estipulados.

Brasilia, 15 de outubro de 2018

PELA CEB DISTRIBUICÃO: PELO CONTRATANTE:

SEL OLEAL NILTON  ATISTA NIOR
CPF' 539 993 471-04CPF

, Cl: 884.920-SSPIDF
GER I GRANDES CLIENTES Administraçao Regional do Jardim Botánico
Geren Administrador
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TESTEMUNHASI

. I* ,_MW@

Simoneáateus da Silva de Oliveira Marine ga da Silva
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Carta I1. 181812018-GRGC Brasilia, 23 de outubro de 2018.

A
ADMINISTRACÃO REGIONAL DO JARDIIIII BOTÃNICO
_l_~¬l_i_ltpn Reis Batista Júrg
Administrator Regional
Avenida das Paineiras, EQ 03/05, Bloco A 2° andar - Edificio Jardim Imperial
CEP: CEP: 71.681-120 - Bras¡lialDF

Assunto: Assinatura do Contrato de Baixa Tensäo

Senhor Administrador,

Em atençäo a formalização do Contrato, devolvemos a Vossa Senhoria duas
vias do Contrato de Baixa Tensão n° 05/2018 das Unidades Consumidoras com
identificaçees informadas no anexo I devidamente assinado pela CEB-D para vosso
controle processual e arquivo

Para mais esclarecimentos, entrar em contato com Sra. Simone Mateus
desta Gerencia.

Atenciosamente,

,__
sel. =t-

-,___ - eGrande t ¡ente
Gerente


