
04/01/2022 13:30 SEI/SEARH - 12661448 - Documento

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14138602&infra_sistem… 1/9

EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br

 

EDITAL Nº 004/2021

 

Processo nº 12610006.000873/2021-23

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12610006.000873/2021-23

 

 

A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR, torna público, para conhecimento dos
interessados, que estará realizando a Chamada Pública nº 004/2021, visando a sua inclusão no Programa de
Eficiência Energé�ca da Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN, com intenção de elaboração e
apresentação à referida concessionária de Projeto de Eficiência Energé�ca com proposta de ações que busquem
novas tecnologias, as quais contribuam com a redução do consumo de energia elétrica do Centro de Convenções
de Natal, obje�vando promover a sustentabilidade e a eficiência energé�ca de suas instalações, em conformidade
com edital de Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energé�ca da COSERN e demais
regulamentos per�nentes. Para tanto, a EMPROTUR convoca “ESCOs” - Energy Services Company, empresas de
engenharia especializada em serviços de conservação de energia, interessadas em representarem a referida
Empresa junto à COSERN, apresentando propostas para tal fim, tudo em conformidade com as disposições da
nº13.303, de 30 junho de 2016, e condições a seguir estabelecidas.

 

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Edital é a seleção de ESCO (Energy Services Company - empresa de engenharia
especializada em serviços de conservação de energia) ou empresa de engenharia habilitada, para elaboração de
pré-diagnós�co de eficiência energé�ca no uso final de energia elétrica, diagnós�co energé�co, de medição e
verificação, bem como a realização e implementação de projeto execu�vo integral de eficiência energé�ca e
execução de todas a�vidades necessárias a viabilizar a par�cipação da EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA S/A- EMPROTUR,  como beneficiária no Programa de Eficiência Energé�ca (PEE) perante a
concessionária Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN, com base  na Lei Federal nº 9.991/2000,
na modalidade de fundo perdido, conforme edital Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência
Energé�ca REE 001/2021, nas condições estabelecidas neste edital, Termo de Referência e seus anexos.

1.2. Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência (ID 9291053);

Anexo II -Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimentos de Par�cipação (ID 12164321);

Anexo III - Modelo de Formulário a ser preenchido com os dados da empresa (ID 12164322);

Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de parentesco (ID 12164326);



04/01/2022 13:30 SEI/SEARH - 12661448 - Documento

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14138602&infra_sistem… 2/9

Anexo V - Modelo de Declaração de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz (ID 12164328);

Anexo VI – Edital Chamada Pública de Projetos COSERN (ID 12164371);

Anexo VII - Requisitos para serviços, materiais e equipamentos (ID 12164372);

Anexo VIII - Carta de Apresentação e Concordância (ID 12164373);

Anexo IX – Contrato de Desempenho (ID 12164375);

Anexo X – Termo de Cooperação Técnica - sem repasse (ID 12164376);

Anexo XI –Termo de Cooperação Técnica - com repasse (ID 12164377);

Anexo XII – Contrato Turn Key (ID 12164378);

Anexo XIII – Condições Gerais de Contratação do Grupo (ID 12164379);

Anexo XIV - Ques�onário de Due Diligence (ID 12164380);

Anexo XV - Formulário de Cadastro Simplificado (ID 12164382);

Anexo XVI - Gestão de Segurança para Fornecedores (ID 12164384);

Anexo XVII – Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho (ID 12164385);

Anexo XVIII - Glossário Distribuidoras NEOENERGIA (ID 12164386);

Anexo XIX - Planilha Memorial de Cálculo (ID 12164390).

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS:

2.1. Os Programas de Eficiência Energé�ca (PEE) são executados anualmente em atendimento à Lei n° 9.991/2000, 
de 24 de julho de 2000, Lei n° 13.203, de 8 de dezembro de 2015, Lei n° 13.280, de 3 de maio de 2016 e a
Resolução Norma�va n° 830, de 23 de outubro de 2018, ou a que vier subs�tuí-la, conforme determina a legislação
vigente, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar,
anualmente, um valor parte de sua receita operacional líquida anual no desenvolvimento de programas para o
incremento de eficiência energé�ca no uso final de energia elétrica, através de projetos executados em instalações
de clientes e consumidores.

2.2. Os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários para apresentação do Programa à
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estão estabelecidos em sua Resolução Norma�va n° 556, de 02 de
julho de 2013, e nas normas que porventura venham a subs�tuí-la.

2.3. A Chamada Pública de Projetos é o instrumento de seleção de projetos de Eficiência Energé�ca e acontece de
acordo com os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e visa a escolha de
projetos para unidades consumidoras na área de concessão da distribuidora de energia elétrica COSERN, que
estejam em dia com suas obrigações legais, levando em consideração a qualidade dos projetos propostos. 

2.4. As ESCOs (Energy Services Company) são Empresas de Engenharia especializada em serviços de conservação
de energia e em promover a eficiência nas instalações de seus Clientes. Além disso, as ESCOs possuem exper�se
para a elaboração de documentos que atendam aos requisitos do manual de Procedimentos do Programa de
Eficiência Energé�ca – PROPEE, exigidos pela ANEEL e pela COSERN em suas Chamadas Públicas de Projetos de
Eficiência Energé�ca. 

2.5. Na busca de novas tecnologias que contribuam na redução de consumo de energia elétrica do Centro de
Convenções de Natal-CCN, e com o intuito de promover a sustentabilidade e a eficiência energé�ca de suas
instalações, a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR apresenta interesse na atual
Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energé�ca REE 001/2021 da Companhia Energé�ca do Rio
Grande do Norte - COSERN. Porém, a EMPROTUR não possui alguns requisitos e critérios técnicos exigidos no Edital
vigente na Chamada Pública supracitada, o qual prevê selecionar propostas de projetos de eficiência energé�ca e
uso racional de energia elétrica, para integrar o Programa de Eficiência Energé�ca da COSERN. Desta forma, há a
necessidade de que este pré diagnós�co e diagnós�co energé�co sejam elaborados por uma ESCO ou empresa de
engenharia habilitada, jus�ficando assim tal chamamento público. 

2.6. Portanto, a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR busca, por meio deste
chamamento público, realizar escolha de Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO ou empresa de
engenharia habilitada, para elaboração de diagnós�cos, formatação e implementação de projetos para
par�cipação desta Ins�tuição na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energé�ca (PEE) perante a
concessionária COSERN S/A. 
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2.7. O pré-diagnós�co energé�co, diagnós�cos e os projetos simplificado e integral serão elaborados e executados
pela empresa selecionada (ESCO ou empresa de engenharia habilitada) segundo a especificação do edital da
Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN , diante das quais a empresa que assinar a Carta de
Apresentação e Concordância para Clientes sem Fins Lucra�vos com a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA S/A- EMPROTUR será a empresa proponente e representante desta junto à COSERN S/A no Edital da
Chamada Pública de Projetos COSERN - REE 001/2021.

 

3. SOBRE O PROJETO:

3.1. A empresa a ser selecionada irá assinar, com a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A-
EMPROTUR, a Carta de Apresentação e Concordância para Clientes sem Fins Lucra�vo, a fim de representá-la na
chamada pública sob contrato de risco junto à Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN, no que se
refere à elaboração de pré-diagnós�sico, diagnós�co energé�co e sua respec�va proposta de projeto de eficiência
energé�ca no uso final de energia elétrica em suas instalações, no Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN
REE- 001/2021, o qual se encontra, juntamente aos demais anexos, na
página: h�ps://servicos.neoenergiacosern.com.br/a-
cosern/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9�ca/Como%20Par�cipar.aspx. 

3.2. As propostas dos projetos simplificado e integral deverão ser apresentadas à COSERN por empresa
representante da EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR mediante apresentação
obrigatória da Carta de Apresentação e Concordância para Clientes sem Fins Lucra�vos formalizado previamente
entre as partes (EMPROTUR e ESCO - Empresa de Engenharia habilitada, selecionada por esta chamada pública). 

3.3. A Empresa selecionada arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à elaboração do Pré-
diagnós�co, Diagnós�co, Medição e Verificação (M&V) e dos Projetos simplificado e integral, sendo que,
independentemente de os Projetos serem selecionados ou não no Programa de Eficiência Energé�ca junto à
COSERN, não será devido nenhum valor pela a EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR. 

3.4. A empresa que for selecionada nessa chamada pública, não possuirá garan�a de contratação e execução dos
serviços, visto que a avaliação dos projetos cabe à COSERN S.A. 

3.5. No caso de empresa ser selecionada pela EMPROTUR e aprovada pela COSERN S.A., a execução será realizada
integralmente pela ESCO (ou Empresa de Engenharia habilitada), sendo a mesma contratada diretamente pela
COSERN S.A. por meio de contrato, com todo o fornecimento dos serviços, equipamentos e materiais necessários
para implantação do projeto, conforme previsto no edital de Chamada Pública de Projetos COSERN REE 001/2021. 

3.6. A empresa par�cipante deverá pautar suas informações e projetos na formatação dada pelo no Edital da
Chamada Pública de Projetos REE 001/2021 da COSERN S.A. na sua íntegra, considerando também as regras do
Programa de Eficiência, promovido na Lei n° 9.991, de 24 de julho de 2000, na Lei n° 13.203, de 08 de dezembro de
2015, na Lei n° 13.280, de 03 de maio de 2016 e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, Resolução Norma�va n° 556 de 02 de julho de 2013, ou a que vier subs�tuí-la.

3.7. A empresa selecionada deverá atender integralmente ao cronograma do Edital da Chamada Pública de
Projetos COSERN REE 001/2021 e seus anexos e revisões, inclusive atentando-se aos cronogramas e prazos de cada
etapa do projeto. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO:

4.1. Poderão par�cipar do Chamamento Público as empresas legalmente habilitadas para a execução de serviços
de conservação de energia – ESCOs, e/ou empresas de engenharia habilitadas a atenderem às exigências
constantes deste Edital, e que: 

4.1.1. Tenham objeto social compa�vel com as exigências em questão; 

4.1.2. Atenda integralmente todos os requisitos do Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN REE 001/2021 e
seus anexos, disponível no link: h�ps://servicos.neoenergiacosern.com.br/a-
cosern/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9�ca/Como%20Par�cipar.aspx; 

4.1.3. Sejam credenciadas e habilitadas pelos órgãos oficiais reguladores dos serviços de engenharia para os quais
ora se candidata; 

4.1.4. Apresentar Cer�dão Nega�vas de Débitos junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como
Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

4.1.4. Não constar no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível
em: h�p://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURISTICA S/A - EMPROTUR

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ:

 

 

5. LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS E PROJETOS:

5.1. O diagnós�co, projetos e serviços deverão ser realizados na EMPROTUR  no seguinte local:

5.1.1. CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL, com sede na Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/n, Via
Costeira, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-002.

6. DA VISTORIA  TÉCNICA FACULTATIVA:

6.1. É facultado aos interessados vistoriar as dependências do Centro de Convenções de Natal, com o obje�vo de
conhecer o local e os equipamentos relacionados à prestação dos serviços objeto deste Convênio.

6.2. Poderão ser realizadas visitas técnicas, mediante agendamento antecipado com a da  Empresa Po�guar de
Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR, através do e-mail licitacao.emprotur@gmail.com, a fim de que as empresas
interessadas conheçam as instalações e sistemas da EMPROTUR.

6.3. A opção pela vistoria cons�tui direito e ônus do interessado, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua
proposta, mas que não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação.

6.4. A data limite para a execução da vistoria é até a data prevista para a abertura deste certame excetuando os
finais de semana, feriados e/ou dias de expediente suspenso na  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A-
EMPROTUR.

6.5.  Se o interessado resolver não vistoriar o local, caso seja selecionado, não poderá alegar desconhecimento das
condições como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do Convênio ou atrasos em sua implementação.

 

7. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
SELEÇÃO:

7.1. O envelope de Declaração de Concordância e Documentação de Habilitação e Seleção deverá ser indevassável,
fechado e entregue na Assessoria de licitações da EMPROTUR, cujo endereço é a Avenida Senador Dinarte
Medeiros Mariz, s/nº, Via Costeira, Centro de Convenções de Natal, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59090-002, ou
através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação da EMPROTUR, qual
seja: licitacao.emprotur@gmail.com.br.

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DOCUMENTOS:

8.1 As pessoas jurídicas interessadas em par�cipar da Chamada Pública, deverão apresentar até as 09h59min do
dia 24/01/2022, os seguintes envelopes:

8.1.1. ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.2. ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO.  

8.2   O envelope contendo os documentos deverá estar assim redigido:
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURISTICA S/A - EMPROTUR

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO

 

 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 A apresentação do envelope com endereçamento e iden�ficação de forma diferente do que aqui se pede,
não mo�vará a desclassificação da empresa, desde que eventuais falhas sejam sanadas ou re�ficadas por seu
representante.

8.3. A EMPROTUR não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação que não sejam
entregues a  Comissão Especial do Chamamento de  designada, no local, data e horário definido neste edital.

8.4. Os envelopes enviados por meio dos Correios ou transportadora deverão ser entregues ao Presidente da
Comissão Especial do Chamamento até à data e horário de abertura da sessão pública, sendo de responsabilidade
da empresa a postagem em tempo hábil para entrega.

8.5. A sessão pública de abertura dos envelopes se realizará:

8.6. No seguinte local: Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/nº, Via Costeira, Centro de Convenções de Natal,
Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59090-002;

8.6.1. Na data de: 24/01/2022.

8.6.2. Com horário previsto para início às 10:00h. 
 

9.  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.1.1.A documentação rela�va à habilitação jurídica da empresa consis�rá em:

9.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.1.1.2. Ato cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais alterações
contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias, e, no
caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.

9.1.1.3.  Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício.

9.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o
exigir.

9.2 REGULARIDADE FISCAL:

9.2.1. A documentação rela�va à regularidade fiscal da empresa consis�rá em:

9.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

9.2.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos
Tributos Federais e à Dívida A�va da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas na Lei Federal
nº 8.212/1991, emi�das nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo expressa
menção de prazo de validade diverso, constante da cer�dão, que prevalecerá sobre o prazo acima;

9.2.1.3.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da Cer�dão Nega�va de Débito inscrito na
Dívida A�va do Estado, emi�das nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo
expressa menção de prazo de validade diverso, constante da cer�dão, que prevalecerá sobre o prazo acima;
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9.2.1.4.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Cer�dão Nega�va de Débitos referentes a
Tributos Mobiliários, expedidos pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante, emi�dos nos
90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade
diverso, constante da cer�dão, que prevalecerá sobre o prazo acima.

9.2.1.5.  Prova de situação regular da empresa licitante perante o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), dentro de sua validade.

9.2.1.6.  Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, através da Cer�dão nega�va
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.1.7.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela�vo ao domicílio ou
sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.2.1.8.  Também serão aceitas cer�dões posi�vas com efeitos de nega�va nos termos do ar�go 206 do Código
Tributário Nacional.

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.3.1. A documentação rela�va à qualificação econômico-financeira consis�rá em:

9.3.1.1. Cer�dão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de Ações de Falência,
Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data
prevista para a apresentação dos envelopes.

9.4. Rela�vos à Qualificação Técnica:

9.4.1. A documentação rela�va à qualificação técnica consis�rá em:

9.4.1.1. Prova de registro ou inscrição na en�dade a que es�ver subordinada a Empresa Licitante (CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

9.4.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica em conjunto à sua Cer�dão de Acervo Técnica, devidamente
homologada pelo CREA emi�do(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da que comprove
sua capacidade operacional e desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com o objeto devidamente
registrado no CREA, comprovando a elaboração e aprovação de projetos de eficiência energé�ca para Iluminação
Pública dentro do PEE/ANEEL.

9.3.1.3. Comprovação de que possui profissional com CMVP/EVO nos quadros da empresa ou sócio, que ficará a
cargo dos relatórios de Medição e Verificação – M&V, sendo vedada a terceirização deste profissional.

9.3.1.4. Comprovação de que possui engenheiro com cer�ficação PMP (Project Management Professional
Cer�fica�on) emi�do pelo PMI (Project Managemant Ins�tute) pertencente aos quadros da empresa ou sócio, que
ficará a cargo do gerenciamento do projeto junto a COSERN, sendo vedada a terceirização deste profissional.

9.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

9.5.1 Declaração de que a empresa não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo
trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a par�r dos 14 (quatorze) anos, des�nada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do ar�go 7º da Cons�tuição Federal.

9.5.2 Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que nenhum dos sócios ou diretores, ocupam
cargo ou função de chefia em qualquer nível do Centro de Convenções de Natal.

9.5.3 Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que tem ciência de que as obras e serviços
somente serão pagos se o projeto for aprovado pela COSERN, na modalidade de fundo perdido, perante a chamada
pública de projeto - CPP, diretamente pela empresa concessionária.

9.6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS:

9.6.1 Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
auten�cada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou expedido via internet, na
forma da lei.

9.6.2 As cer�dões emi�das via internet terão, sempre que necessário, suas auten�cidades/validades comprovadas.

9.6.3 Os documentos apresentados deverão ser emi�dos em nome da empresa, constando preferencialmente o
número do CNPJ/MF. Os documentos deverão guardar correspondência ao estabelecimento que se apresenta
como licitante (Matriz ou filial), exceção feita aos casos de emissão unicamente feita à matriz ou cuja validade
tenha abrangência a todos os estabelecimentos da empresa.
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9.6.4 Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente
por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

9.6.5 Na hipótese de sobrevir fato impedi�vo da habilitação, obriga-se a empresa declará-la, sob pena de sujeitar-
se às penalidades previstas neste edital.

 

10. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO:

10.1. Após análise preliminar dos documentos por parte da equipe técnica e não havendo mo�vo impedi�vo nos
mesmos, será atribuída pontuação para cada licitante, de acordo com os documentos apresentados no envelope
de qualificação.

10.2. Os documentos de comprovação devem ser inclusos dentro do ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE
CLASSIFICAÇÃO. A pontuação que se refere o caput seguirá a tabela a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS PESO PONTOS
MÁXIMOS

1 Número de Chamadas Públicas de Projetos de eficiência da ANEEL
aprovados junto à Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN

0 a 10
(um ponto

por
comprovação

04 40

2
Número de Chamadas Públicas de Projetos de eficiência energé�ca da
ANEEL aprovadas em outras concessionárias ou permissionárias de energia
elétrica (desconsiderando os u�lizados no item 1)

0 a 20
(um ponto

por
comprovação

02 40

3 Número de atestados técnicos em eficiência energé�ca ou objeto correlato
apresentados (desconsiderando os u�lizados para os itens 1 e 2)

0 a 10
(um ponto

por
comprovação

01 10

4 Profissional com CMVP-EVO1 nos quadros da empresa, sócio ou contratado,
que ficará a cargo dos relatórios de Medição e Verificação – M&V

0 ou 10 01 10

TOTAL 100

Como critério de desempate serão adotados os seguintes critérios sucessivamente até que se defina o vencedor:

Maior número na pontuação do item 01;

Maior número na pontuação do item 02;

Maior número na pontuação do item 03;

Maior número na pontuação do item 04;

Maior número na pontuação do item 05;

Maior número na pontuação do item 06;

Maior número na pontuação do item 07;

Maior número na pontuação do item 08;

Desempate conforme art. 3º, §2, da Lei nº. 8.666/93;

Sorteio.

11.  DO PROCESSAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA:

11.1. HABILITAÇÃO:

11.1.1. A análise da documentação para a chamada pública será processada e julgada pelos responsáveis
designados pelo Centro de Convenções de Natal.

11.1.2. Os documentos con�dos no ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão examinados e
rubricados pelos membros pela comissão, bem como pelas empresas presentes, através de seus respec�vos
representantes presentes.

11.1.3.  Serão consideradas habilitadas todas as EMPRESAS que atenderem ou preencherem as exigências do
Edital.
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11.1.4. Visando maior celeridade ao processo de Chamada Pública, as EMPRESAS que não es�verem presentes no
ato de sessão pública, automa�camente desistem de interpor recursos, acatando todas as decisões da comissão.

11.2. SELEÇÃO:

11.2.1. A seleção da proponente vencedora será com base na pontuação disposta no item 10.2.

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CHAMADA PÚBLICA:

12.1 O prazo de vigência da chamada pública será de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura do
Termo de Autorização, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)
meses.

 

13. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO:

13.1 Não haverá pagamento para a elaboração e apresentação do Projeto junto à COSERN. Caso o projeto venha
ser aprovado e consequentemente executado em regime Turn-key pela empresa contratada, todos os pagamentos
serão realizados pela COSERN, através de contrato firmado diretamente com a CONTRATADA.

 

14.  DA CONTRATAÇÃO:

14.1 A contratação decorrente desta Chamada Pública será formalizada mediante assinatura do Termo de
Cooperação Técnica para a inscrição em chamada pública, para projetos de Eficiência Energé�ca, a ser promovida
pela COSERN a fundo perdido.

14.2 Após aprovação do projeto na Chamada Publica será celebrado um contrato de execução, entre a COSERN e a
Empresa detentora do projeto (CONTRATADA) para execução do mesmo em regime Turn-key.

 

15.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

15.1    Não haverá despesas a serem suportadas pela  EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A-
EMPROTUR. Os serviços e obras serão pagos diretamente pela concessionária de serviços públicos em distribuição
de energia para a empresa contratada, através da Chamada Pública, desde que, os projetos sejam aprovados.

 

16. DO DESCREDENCIAMENTO:

16.1. O credenciamento poderá ser cancelado ou suspenso em caso de qualquer irregularidade constatada junto
aos órgãos fiscais e judiciais. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A EMPROTUR recomenda que a proponente tome conhecimento pleno de todas as exigências do referido
Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN REE- 001/2021 e seus anexos, disponível no
link: h�ps://servicos.neoenergiacosern.com.br/a
cosern/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9�ca/Como%20Par�cipar.aspx, bem como nas exigências e
condições presentes neste Edital. 

17.2. Todos os serviços a serem desenvolvidos pela empresa selecionada deverão ser executados segundo os
padrões e requisitos previstos nas normas técnicas per�nentes e vigentes; especificações e orientações previstas
na ABNT; nas Leis Federais, Estaduais e Municipais; na Legislação Ambiental, de Segurança do Trabalho, da
Previdência Social; nas normas do Corpo de Bombeiros; nas rela�vas à Segurança e Medicina do Trabalho; e nas
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; sempre que necessário. 

17.3. Quaisquer esclarecimentos rela�vos a este Edital podem ser solicitados pelo e-
mail licitacao.emprotur@gmail.com  e serão disponibilizados/publicados única e exclusivamente no site da
EMPROTUR.   
 

Natal, 03 de janeiro de 2022.
 
 

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO

Presidente da CPL/EMPROTUR
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Matrícula 150.668-4 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 03/01/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12661448 e o código
CRC BA90476E.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br 
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 12610006.000873/2021-23

 

1. DO OBJETO:

 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a seleção de uma Empresa de Serviços de Conservação de
Energia - ESCO ou empresa de engenharia habilitada, para elaboração de diagnós�co energé�co, de
medição e verificação, realização de projeto execu�vo e execução de obras de eficiência energé�ca e de
todas a�vidades necessárias a viabilizar a par�cipação da Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A-
EMPROTUR como beneficiária no Programa de Eficiência Energé�ca (PEE) perante a
concessionária Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN, empresa concessionária de
serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital da
Chamada Pública de Projetos XXXX – CPP XX/2021, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

 

 

2.  DAS JUSTIFICATIVAS:

 

 

2.1. Os Programas de Eficiência Energé�ca (PEE) são executados anualmente em atendimento à Lei n°
9.991/2000,  Conforme determina a legislação vigente, as concessionárias e permissionárias de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar anualmente parte de sua receita operacional
líquida anual no desenvolvimento de programas para o incremento de eficiência energé�ca no uso final de
energia elétrica, através de projetos executados em instalações de clientes e consumidores. Os critérios
para aplicação dos recursos e procedimentos necessários para apresentação do Programa à Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estão estabelecidos em sua Resolução Norma�va n° 556, de 02 de
julho de 2013, alterada pela Resolução Norma�va n. 830, de 23 de outubro de 2018, e nas normas que
porventura venham a subs�tuí-la.

 

2.2. A Chamada Pública de Projetos é o instrumento de seleção de projetos de Eficiência Energé�ca e
acontece de acordo com os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e
visa a escolha de projetos para unidades consumidoras na área de concessão da distribuidora de energia
elétrica que estejam em dia com suas obrigações legais, levando em consideração a qualidade dos projetos
propostos.
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2.3. As ESCOs são Empresas de Engenharia especializada em serviços de conservação de energia e em
promover a eficiência energé�ca nas instalações de seus clientes. Estas empresas possuem ainda o
conhecimento para elaboração de documentos que atendam aos requisitos do manual de Procedimentos
do Programa de Eficiência Energé�ca (PROPEE), exigidos pela ANEEL e pela concessionária Companhia
Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN nas Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energé�ca.

 

2.4. Na busca de tecnologias que contribuam na redução de consumo de energia elétrica de seu prédio, e
com o intuito de promover a sustentabilidade e a eficiência energé�ca de suas instalações, a Empresa
Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR apresenta interesse no Edital da Chamada Pública de
Projetos COSERN – CPP XXX/2021. Porém, a EMPROTUR não possui alguns requisitos (cer�ficações
específicas) e não possui mão de obra especializada disponível, não preenchendo, assim, critérios técnicos
que costumam ser exigidos nessa modalidade de Edital, que exige elaboração de diagnós�co e criação de
projeto técnico. Desta forma, há a necessidade de que este diagnós�co e projeto seja elaborado por uma
ESCO ou empresa de engenharia habilitada, jus�ficando assim tal chamamento público.

 

2.5. Portanto, a  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR busca, por meio deste
chamamento público, realizar escolha de ESCO ou empresa de engenharia habilitada, para elaboração de
diagnós�cos, formatação e implementação de projetos para par�cipação desta Ins�tuição na Chamada
Pública de Projetos de Eficiência Energé�ca (PEE) perante a concessionária Companhia Energé�ca do Rio
Grande do Norte - COSERN.

 

2.6. O Diagnós�co Energé�co, a Proposta de Projeto e o Projeto Execu�vo serão elaborados e executados
pela empresa selecionada (ESCO ou empresa de engenharia habilitada) segundo a especificação do Edital
da concessionária Companhia Energé�ca do Rio Grande do Norte - COSERN. A empresa que assinar o
termo de compromisso com a  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR será a
representante deste junto à COSERN no Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN.

 

 

3. SOBRE O PROJETO:

 

 

3.1. A empresa selecionada celebrará Termo de Compromisso  com a  Empresa Po�guar de Promoção
Turís�ca S/A- EMPROTUR a fim de representá-lo em chamada pública sob contrato de risco junto à
concessionária de energia elétrica no Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP XXXX/2021,
para elaboração e a apresentação de diagnós�co energé�co e sua respec�va proposta de projeto de
eficiência energé�ca no uso final de energia elétrica nas instalações do CENTRO DE CONVENÇÕES DE
NATAL/Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR.

 

3.2. A Proposta de Projeto e o Projeto Execu�vo deverão ser apresentados à COSERN por empresa
representante da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR mediante apresentação
obrigatória do Termo de Compromisso formalizado previamente entre as partes (EMPROTUR e
ESCO/Empresa de Engenharia habilitada, selecionada por esta chamada pública), cujo modelo se encontra
no Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN– CPP XXXX/2021.

 

3.3. A Empresa selecionada arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à elaboração
do Diagnós�co Energé�co, Medição e Verificação (M&V), da Proposta de Projeto e do Projeto Execu�vo
sendo que, independentemente da Proposta de Projeto ser selecionada no Programa de Eficiência
Energé�ca junto à COSERN, não será devido nenhum valor pela Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca
S/A- EMPROTUR.
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3.4. A empresa que for selecionada nessa chamada pública não possuirá garan�a de contratação e
execução dos serviços, visto que a avaliação dos projetos cabe à Concessionária COSERN.

 

3.5. No caso de empresa selecionada pela EMPROTUR e aprovada pela Concessionária COSERN, a execução
será realizada integralmente pela ESCO (ou Empresa de Engenharia habilitada), sendo esta empresa
contratada diretamente pela Concessionária COSERN com todo o fornecimento dos serviços,
equipamentos e materiais necessários para implantação do projeto.

 

3.6. A empresa par�cipante deverá pautar suas informações e projetos na formatação dada pelo Edital da
Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP XXX/2021 da Concessionária COSERN na sua íntegra,
considerando também as regras do Programa de Eficiência, promovido na Lei n° 9.991, de 24 de julho de
2000, na Lei n° 13.203, de 08 de dezembro de 2015, na Lei n° 13.280, de 03 de maio de 2016 e da
regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Resolução Norma�va n° 556 de
02 de julho de 2013, alterada pela Resolução Norma�va nº 830, de 23 de outubro de 2018, ou a que vier
subs�tuí-la.

 

3.7. A empresa selecionada deverá atender integralmente ao cronograma do Edital da Chamada Pública de
Projetos COSERN – CPP XXX/2021, seus anexos e revisões, inclusive atentando-se aos cronogramas e prazos
de cada etapa do projeto.

 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO:

 

 

4.1. Poderão par�cipar do Chamamento Público as empresas legalmente habilitadas para a execução de
serviços de conservação de energia – ESCOs, e/ou empresas de engenharia habilitadas a atenderem às
exigências constantes deste Termo de Referência e da cláusula do Edital.

 

 

 

5. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS E PROJETOS:

 

5.1. O diagnós�co, projetos e serviços deverão ser realizados na EMPROTUR  no seguinte local:

 

 5.1.1. CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL, com sede na a Av. Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), 6800
– Ponta Negra, Centro de Convenções de Natal,  CEP 59.090-002,  Natal-RN.

 

6. DA VISTORIA FACULTATIVA:

 

 

6.1. É facultado aos interessados vistoriar as dependências do Centro de Convenções de Natal, com o
obje�vo de conhecer o local e os equipamentos relacionados à prestação dos serviços objeto deste
Convênio.
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6.2. Poderão ser realizadas visitas técnicas, mediante agendamento antecipado com a  Empresa Po�guar
de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR, através do e-mail dafemprotur@gmail.com, a fim de que as
empresas interessadas conheçam as instalações e sistemas da Emprotur.

6.3. A opção pela vistoria cons�tui direito e ônus do interessado, com vistas à elaboração precisa e técnica
de sua proposta, mas que não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação.

6.4. A data limite para a execução da vistoria é até a data prevista para a abertura deste certame
excetuando os finais de semana, feriados e/ou dias de expediente suspenso na  Empresa Po�guar de
Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR.

6.5.  Se o interessado resolver não vistoriar o local, caso seja selecionado, não poderá alegar
desconhecimento das condições como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do Convênio ou
atrasos em sua implementação.

 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE:

 

 

7.1. Após a abertura dos envelopes, serão analisados primeiramente a documentação exigida, e serão
classificados aqueles que cumprirem as exigências legais presentes neste Edital.

 

7.2. Após a análise da documentação descrita na cláusula VII deste Edital, as empresas comprovadamente
qualificadas, serão avaliadas sob os quesitos da Tabela 1, pela equipe técnica da EMPROTUR. 

 

7.3. Será selecionada a empresa que ob�ver a maior pontuação segundo os critérios constantes a seguir:

 

Tabela 1 – Critérios de seleção da empresa representante:

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS PESO PONTOS
MÁXIMOS

1
Número de Chamadas Públicas de Projetos de eficiência da
ANEEL aprovados junto à Companhia Energé�ca do Rio
Grande do Norte - COSERN

0 a 10

(um ponto
por
comprovação

04 40

2

Número de Chamadas Públicas de Projetos de eficiência
energé�ca da ANEEL aprovadas em outras concessionárias
ou permissionárias de energia elétrica (desconsiderando os
u�lizados no item 1)

0 a 20

(um ponto
por
comprovação

02 40

3
Número de atestados técnicos em eficiência energé�ca ou
objeto correlato apresentados (desconsiderando os
u�lizados para os itens 1 e 2)

0 a 10

(um ponto
por
comprovação

01 10
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4 Profissional com CMVP-EVO1 nos quadros da empresa, sócio
ou contratado, que ficará a cargo dos relatórios de Medição
e Verificação – M&V

0 ou 10 01 10

TOTAL 100

 Cer�fied Measurement & Verifica�on Professional - Efficiency Valua�on Organiza�on

 

7.4. Para comprovação de que trata os itens 1 e 2 da Tabela 1, de que a empresa tenha executado ou esteja
executando serviços de Chamada Pública de Projetos, a empresa deverá apresentar contratos firmados
com a(s) concessionária(s) distribuidora de energia elétrica ou outro documento que comprove a
experiência na realização de Projetos de Eficiência Energé�ca junto às concessionárias ou permissionárias
de energia elétrica, em nome da empresa interessada, informando necessariamente:

7.4.1. objeto do contrato;

7.4.2. caracterização dos serviços;

7.4.3. quan�ta�vo do con�ngente envolvido;

7.4.4. data de início e término da vigência.

 

7.5. Para comprovação de que trata o item 3 da Tabela 1, a empresa deverá apresentar Atestado de
Capacidade Técnica, para comprovação de que tenha executado serviços de eficiência energé�ca ou objeto
correlato, emi�dos por contratantes �tulares, pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas en�dades profissionais competentes (CREA/CRT) em nome da empresa interessada ou, em
caso de atestado acervado no CREA/CRT, em nome do profissional da empresa interessada, comprovando a
ap�dão para prestação de serviços de eficiência energé�ca, informando, necessariamente:

 

7.5.1. objeto do contrato;

7.5.2. caracterização dos serviços;

7.5.3. quan�ta�vo do con�ngente envolvido;

7.5.4. data de início e término da vigência;

7.5.5. nome, cargo e número do registro profissional.

 

7.6. Para comprovação de que trata o item 4 da Tabela 1, os documentos que comprovem que a empresa
possui, em seu quadro, profissional com CMVP-EVO, detentor do Cer�ficado Cer�fied Measurement &
Verifica�on Professional - Efficiency Valua�on Organiza�on, que será responsável pelos relatórios de
Medição e Verificação – M&V, são:

 

 7.6.1. Cópia auten�cada do Cer�ficado Cer�fied Measurement & Verifica�on Professional – Efficiency
Valua�on Organiza�on;

 

 7.6.2. Cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado, ou outro documento hábil
que comprove a condição de que o profissional que possui o CMVP-EVO pertence ao quadro da empresa,
ou contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional;

 

7.6.3. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa para fins de comprovação de Cer�ficação CMVP-EVO
deverá ficar a cargo dos relatórios de Medição e Verificação (M&V) do projeto junto à COSERN, admi�ndo-
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se a subs�tuição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR.

 

7.7. A empresa deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
documentos solicitados apresentando se necessário, dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

 

7.8. A eventual ausência ou dúvida quanto a qualquer das informações con�das nos Contratos e Atestados
poderá, a critério da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR, ser objeto de diligência.

 

7.9. A pontuação final será dada pelo somatório ob�do na Tabela 1.

 

7.10. As propostas serão classificadas em ordem decrescente pela pontuação total máxima ob�da na
avaliação.

 

7.11. Como critério de desempate, será considerada a maior pontuação ob�da no item 1 da Tabela 1.
Permanecendo o empate, serão consideradas as pontuações máximas dos itens subsequentes.

 

7.12. Caso persista o empate, haverá sorteio.

 

 

 

8. ESCOPO DOS SERVIÇOS:

 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS DO(S) PROJETO(S):

 

8.1.1. A elaboração do(s) projeto(s) de eficiência energé�ca será dividida em duas fases, conforme
estabelece o Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP XXX/2021. A primeira fase diz respeito à
elaboração da Proposta de Projeto, onde serão analisadas as ações de eficiência energé�ca viáveis através
de um Diagnós�co Energé�co nas instalações da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR.
Somente após a aprovação da Proposta de Projeto pela  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A-
EMPROTUR  e  pela COSERN é que será iniciada a segunda fase, com a elaboração do Projeto Execu�vo, de
acordo com as instruções con�das Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP XXX/2021.

 

8.1.2. As informações mínimas a serem apresentadas na Proposta de Projeto, dentre outras que possam
ser exigidas pela COSERN, são:

 

8.1.2.1. Termo de Compromisso entre a empresa executora dos trabalhos de eficiência energé�ca e o
consumidor da COSERN, conforme modelo que se encontra no Edital da Chamada Pública de Projetos
COSERN –  CPP XXXX/2021;

 

8.1.2.2. Dados da empresa executora dos trabalhos (razão social, CNPJ, nome do responsável técnico,
endereço completo, telefone fixo e celular), se aplicável;
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8.1.2.3. Dados do consumidor e informações sobre suas a�vidades;

 

8.1.2.4. Dados da empresa responsável por elaborar a Proposta de Projeto, se aplicável;

 

8.1.2.5. Diagnós�co Energé�co;

 

8.1.2.6. Insumos energé�cos u�lizados, quando aplicável;

 

8.1.2.7. Avaliação preliminar das instalações �sicas e dos procedimentos operacionais das dependências
da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR, com foco no consumo de energia elétrica;

 

8.1.2.8. Histórico de consumo de energia dos úl�mos 12 (doze) meses, no mínimo, de cada unidade a ser
beneficiada, através da fatura da COSERN ou de planilha;

 

8.1.2.9. Histórico de pagamento das faturas de energia dos úl�mos 12 (doze) meses, no mínimo, de cada
unidade a ser beneficiada (úl�ma fatura sem débito);

 

8.1.2.10. Es�ma�va da par�cipação de cada uso final de energia elétrica existente (iluminação,
condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeração, dentre outros) no consumo mensal de
energia elétrica da unidade consumidora;

 

 8.1.2.11. Análise preliminar das possíveis oportunidades de economia de energia para os usos finais de
energia elétrica escolhidos, descrevendo a situação atual e a proposta;

 

 8.1.2.12. Avaliação da economia de energia e da redução de demanda na ponta com base nas ações de
eficiência energé�ca iden�ficadas, mostrando o cálculo do percentual de economia do consumo de energia
elétrica previsto em relação ao consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado dos úl�mos
12 (doze) meses;

 

 8.1.2.13. Cálculo da Relação Custo-bene�cio (RCB) do projeto com base na avaliação realizada, de acordo
com a metodologia estabelecida pela ANEEL;

 

 8.1.2.14. Cronograma das etapas necessárias para a execução do projeto de eficiência energé�ca,
conforme Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP XXX/2021;

 

 8.1.2.15. Evidências quanto ao �po de reator existente (eletromagné�co e/ou eletrônico) e às respec�vas
perdas deste, para o caso de sistemas de iluminação, pois estes dados influenciam na es�ma�va de
economia e na avaliação dos resultados do projeto;

 

   8.1.2.16. Descrição detalhada do horário de funcionamento dos ambientes que receberão ações de
eficiência energé�ca;
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 8.1.2.17. Estratégia de M&V preliminar, conforme Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP
XXX/2021;

 

 8.1.2.18. Es�ma�va de todos os custos para a realização do Diagnós�co Energé�co.

 

 8.1.3. O Diagnós�co Energé�co é uma avaliação detalhada sobre as possíveis ações de eficiência
energé�ca a serem executadas nas instalações da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A-
EMPROTUR, tendo como resultado final um relatório onde cada uma destas ações e a forma de como
implantá-las são descritas detalhadamente, além de conter o inves�mento total para a implantação das
ações, a economia de energia e/ou redução de demanda na ponta ob�das, a análise de viabilidade
econômico-financeira e a estratégia de M&V adotada.

 

 8.1.4. As informações mínimas que deverão constar no Projeto Execu�vo estão detalhadas na versão
vigente, quando da apresentação deste, do Módulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 4.4 - Dados
de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Básico para Elaboração de Projetos, disponível em
h�p://www.aneel.gov.br/documents/656831/17648747/PROPEE_V02/10479686-0f46-88ef-ab6e-
6337776c2bdd

 

 

8.2.  Execução do projeto:

 

 

8.2.1. Após divulgação do resultado final do certame da CPP, em caso de aprovação do projeto, a ESCO
firmará com as concessionárias e permissionárias de energia elétrica contrato de execução na modalidade
de empreitada integral (turn-key).

8.2.2. A ESCO vencedora deverá cumprir todos os prazos acordados com as concessionárias e
permissionárias do serviço de energia elétrica, mesmo não sendo remunerada pela EMPROTUR na
realização do diagnós�co energé�co.

8.2.3. O período de execução dos serviços deverá ocorrer em horário comercial e em dias úteis. Todavia, a
EMPROTUR poderá permi�r o estabelecimento de outros horários de trabalho, sábados, domingos e
feriados, devendo ser observadas as leis e posturas municipais para a realização dos serviços.

8.2.4. O Convenente assume a responsabilidade por todas as adequações necessárias para permi�r a
instalação de novos equipamentos no prédio do Centro de Convenções de Natal/EMPROTUR.

8.2.5. É função da ESCO coordenar e dirigir toda a mão de obra necessária, sua e de empresas parceiras
requeridas para trabalhos especializados específicos, sendo sempre sua a responsabilidade técnica e
operacional por quaisquer desses serviços.

8.2.6. Todos os materiais a serem empregados na execução do projeto de eficiência energé�ca serão
novos, de primeira linha, de fabricantes reconhecidos no mercado, sem imperfeições ou defeitos.

8.2.7. O Convenente ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua instalação e limpeza
final.

8.2.8. Em hipótese alguma, poderá ser sugerida modificação nos preços, peças, prazos ou condições da
proposta apresentada, sob alegação da insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou
condições locais.

8.2.9. As obrigações da ESCO não ficarão limitadas aos serviços explicitamente tratados neste Termo de
Referência. O objeto contratual envolve o perfeito e pleno funcionamento de todos os equipamentos
envolvidos no PEE.

 

http://www.aneel.gov.br/documents/656831/17648747/PROPEE_V02/10479686-0f46-88ef-ab6e-6337776c2bdd
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9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

 

9.1. O(s) projeto(s) de eficiência energé�ca elaborado(s) e devidamente aprovado(s) pela Empresa Po�guar
de Promoção Turís�ca S/A- v e pela COSERN será(ão) pago(s) com recursos oriundos do orçamento da
COSERN que foram des�nados ao PEE (Programa de Eficiência Energé�ca), observada a legislação
correlata.

 

 

10. DA REMUNERAÇÃO:

 

10.1. A COMPROMISSÁRIA será remunerada com recursos oriundos do orçamento da COSERN que forem
des�nados ao PEE, observada as regras estabelecidas no Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN –
CPP XXXX/2021.

 

10.2. Caso o(s) projeto(s) de eficiência energé�ca não seja(m) selecionado(s) na Chamada Pública da
COSERN, a COMPROMISSÁRIA arcará com todos os custos rela�vos à elaboração da Proposta de Projeto e
do Projeto Execu�vo, não ocasionando, portanto, nenhum custo para a  Empresa Po�guar de Promoção
Turís�ca S/A- EMPROTUR.

 

10.3.  Nenhuma indenização será devida, a qualquer �tulo, à COMPROMISSÁRIA, observada a disposição
do item anterior.

 

 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

 

11.1. A COMPROMISSÁRIA/EMPRESA PARTICIPANTE poderá sofrer suspensão temporária de par�cipação
em licitação e impedimento de contratar com a  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR
por prazo não superior a 2 (dois) anos, garan�do o direito à ampla defesa e ao contraditório, observando-
se os demais disposi�vos da Lei n. 13.303/2016, nas seguintes situações:

 

11.1.1. Não assinar o Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis após regular convocação
pela Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR;

 

11.1.2. Recusar-se a entregar, retardar ou deixar de entregar o objeto;

 

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

 

11.1.4. Subs�tuir os profissionais apresentados para a condução do projeto por outros de qualificação
inferior;

 

11.1.5. Reprodução, divulgação ou uso, em bene�cio próprio ou de terceiros, de qualquer informação de
que seus empregados tenham �do conhecimento, em razão da execução do objeto deste edital, sem
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consen�mento prévio da EMPROTUR;

 

11.1.6. Omissão de informações ou prestação de informações inverídicas.

 

11.1.7. O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
sanções abaixo:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total contratada, por dia de atraso, até o 20º
(vigésimo) dia;

c)  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de
atraso, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

 

11.1.8.  A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do contratado.

 

11.1.9.  Se a multa, aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante ou
ainda, quando for o caso cobrado judicialmente.

 

11.1.10.  As sanções previstas no subitem 11.1.7 poderão ser aplicadas concomitantemente facultadas à defesa
prévia do interessado, no respectivo processo de 05 (cinco) dias úteis;

 

11.1.11.  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso for devidamente justificado pelo contratado e aceito pela Administração do contratante que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA/PARTICIPANTE SELECIONADA:

 

 

12.1. A COMPROMISSÁRIA deverá cumprir todas as obrigações que constam neste Termo de Referência e
nos projetos elaborados, responsabilizando-se pelos riscos e pelas despesas decorrentes da execução do
objeto em acordo com normas técnicas vigentes e, ainda:

 

12.1.1. Atender prontamente qualquer exigência do COMPROMITENTE inerente a este Termo de
Referência;
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12.1.2. Manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas neste processo de seleção, em compa�bilidade com as obrigações assumidas;

 

12.1.3. Responsabilizar-se pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo de seleção;

 

12.1.4. A forma de elaboração do(s) projeto(s) será discu�da e acordada entre os técnicos da
COMPROMISSÁRIA e da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR.

 

12.1.5. Elaborar o(s) projeto(s) e todos os documentos relacionados, respeitando as leis e normas
per�nentes a cada disciplina envolvida na execução dos serviços técnicos, além de seguir os preceitos
técnicos da COSERN e da ANEEL, nos termos do Edital da Chamada Pública de Projetos COSERN – CPP
XXX/2021;

 

12.1.6. Apresentar o(s) projeto(s) elaborado(s) aos técnicos do COMPROMITENTE para avaliação e
aprovação por estes, re�ficando o que for indicado pelos técnicos;

 

12.1.7. Cadastrar o(s) projeto(s) na Chamada Pública COSERN – CPP XXX/2021 somente após aprovação
formal da versão final deste(s) por parte da  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR;

 

12.1.8. Disponibilizar ao COMPROMITENTE os arquivos referentes à Proposta de Projeto elaborada, mesmo
que esta não tenha sido aprovada na Chamada Pública COSERN – CPP XXX/2021 a fim de que possa ser
u�lizado pela  Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR em um momento posterior;

 

12.1.9. Ser representada, durante a execução do objeto, pelo responsável técnico indicado nos termos do
subitem 1.2.1 da cláusula VII do Edital;

 

12.1.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância da legislação da Secretaria de Trabalho do
Ministério da Economia, rela�vos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em
vigor a ser exigida;

 

12.1.11. Responsabilizar-se pela segurança de seus empregados e agentes ao longo de todo o prazo de
execução dos serviços, desonerando o COMPROMITENTE de toda e qualquer responsabilidade,
rela�vamente às inspeções, medições e coletas de dados, tais como morte, lesão corporal ou danos
materiais, bem como quaisquer perdas, danos, custos e despesas incorridos em função da referida
inspeção;

 

12.1.12. Responsabilizar-se pela guarda e manuseio de seus equipamentos;

 

12.1.13. Subs�tuir, por exigência do COMPROMITENTE, desde que jus�ficado, todo empregado que
evidencie incapacidade técnica para execução dos serviços ou comportamento inadequado;

 

12.1.14. Permi�r e facilitar a FISCALIZAÇÃO ou supervisão do COMPROMITENTE quando da inspeção dos
serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
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12.1.15. Comunicar ao COMPROMITENTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a execução dos serviços, indicando medidas para corrigir a situação;

 

12.1.16. Executar os serviços atendendo as normas de segurança do trabalho, em especial a NR 10
(Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR 35 (Trabalho em altura) e a NR 6 (Equipamento
de Proteção Individual – EPI), NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção,
e as determinações do COMPROMITENTE quanto ao horário de acesso às unidades operacionais a serem
analisadas;

 

12.1.17. Apresentar cópia da ART ou TRT do responsável técnico e da equipe técnica envolvidos na
elaboração/implantação do(s) projeto(s);

 

12.1.18. Executar todos os serviços especificados no item 8 deste Termo de Referência conforme a
legislação Ambiental e de Segurança do Trabalho, as orientações da FISCALIZAÇÃO do COMPROMITENTE e
as Normas Técnicas da ABNT em suas versões vigentes, publicadas até a data de lançamento do processo
de seleção. Em caso de revisão de qualquer norma após esta data, a COMPROMISSÁRIA deverá atender a
versão atualizada desta, sem custos para o COMPROMITENTE.

 

12.2. As ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser dimensionados,
especificados e fornecidos pela COMPROMISSÁRIA.

 

12.3. A COMPROMISSÁRIA deverá prever, para os acessos aos locais de serviços, boas condições de tráfego
e segurança sa�sfatória, com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários e servidores da
COMPROMITENTE.

 

12.4. A COMPROMISSÁRIA deverá manter remoção periódica de todo o entulho e detritos que venham a
se acumular no decorrer da execução dos serviços.

 

12.5. Todos os locais de prestação dos serviços deverão ser conservados limpos e em perfeito
funcionamento durante a execução dos trabalhos.

 

12.6. A COMPROMISSÁRIA responsabilizar-se-á pela re�rada e transporte de todo o entulho ao depósito
autorizado pela Prefeitura Municipal de Natal/RN.

 

12.7. Todos os materiais e resíduos decorrentes da instalação deverão ser removidos, deixando os locais de
prestação de serviços completamente livres e desimpedidos.

 

12.8. Deverão ser limpos e varridos sistema�camente os acessos, assim como as áreas adjacentes, que
porventura tenham recebido detritos provenientes da execução dos serviços.

 

12.9. Deverão ser implementados pela COMPROMISSÁRIA todos os trabalhos necessários à desmontagem
e demolição de instalações provisórias u�lizadas na execução dos serviços.

 

12.10. Deverão ser devidamente removidos dos locais de prestação dos serviços, pela COMPROMISSÁRIA,
todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não u�lizadas de materiais,
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ferramentas e acessórios.

 

12.11. A limpeza deverá ser feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação;

 

12.12. Deverão ser removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de material de construção de
todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza de tubulações e portas
metálicas, passíveis de corrosão ou danificação.

12.13. A COMPROMISSÁRIA deverá ter especial atenção com os prazos es�pulados pelas Chamadas
Públicas de concessionárias e permissionárias do serviço de energia elétrica.

 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE/Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A- EMPROTUR:

 

13.1. O COMPROMITENTE deverá proporcionar à COMPROMISSÁRIA todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações, além de:

 

13.1.1. Prestar aos representantes da COMPROMISSÁRIA as informações e os esclarecimentos necessários
à execução dos serviços, desde que estejam disponíveis;

 

 13.1.2. Receber o serviço (diagnós�co e projetos) conforme os prazos e as condições definidos neste
Termo de Referência e no Edital de Chamada Pública de Projetos da COSERN – CPP XXX/2021;

 

13.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados, de acordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação no ato da entrega;

 

   13.1.4. Comunicar à COMPROMISSÁRIA, por escrito, sobre imperfeições, irregularidades ou falhas
verificadas nos serviços prestados, a fim de que sejam corrigidas e reparadas;

 

 13.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da COMPROMISSÁRIA, através de
FISCALIZAÇÃO designada para este fim, inclusive quanto à con�nuidade da prestação dos serviços, cuja
interrupção só será ressalvada em casos de força maior, jus�ficados e aceitos pelo COMPROMITENTE e nos
termos do Edital de Chamada Pública de Projetos da COSERN –  CPP  XXXX/2021;

 

 13.1.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

 

13.2. O COMPROMITENTE não responderá por qualquer compromisso assumido pela COMPROMISSÁRIA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da COMPROMISSÁRIA e de seus empregados (prepostos ou subordinados).

 

 

14. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS PROJETOS:
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14.1. O(s) projeto(s) de eficiência energé�ca a ser(em) elaborado(s) pela COMPROMISSÁRIA, deverá(ão)
ser apresentado(s) à equipe técnica do COMPROMITENTE, para fins de avaliação técnica e aprovação, antes
da submissão deste(s) à referida Chamada.

 

14.2. Será(ão) aprovado(s) pela equipe técnica do COMPROMITENTE o(s) projeto(s) que apresentar(em),
dentre outros itens exigidos, todas as informações solicitadas nos subitens 8.1.3. e 8.1.4. deste Termo de
Referência, rela�vas à elaboração da Proposta de Projeto e Projeto Execu�vo, respec�vamente.

 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO:

 

 

15.1. A fim de acompanhar e fiscalizar os serviços, o COMPROMITENTE designará uma Equipe de
FISCALIZAÇÃO, sendo que lhe caberá, em acordo com a COMPROMISSÁRIA, estabelecer os procedimentos
detalhados de fiscalização, conforme este Termo de Referência.

 

15.2. Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de exercer a FISCALIZAÇÃO geral do objeto, devendo,
para esse fim, designar prepostos.

 

15.3. A existência e a atuação da Equipe de FISCALIZAÇÃO não eximem a COMPROMISSÁRIA da
responsabilidade única, integral e exclusiva quanto à execução dos serviços e às suas implicações próximas
ou remotas, sempre de acordo com o Termo de Referência e as disposições do Edital de Chamada Pública
de Projetos da COSERN CPP XXX/2021, as especificações, o código civil e as demais leis ou regulamentos
vigentes.

 

15.4. A COMPROMISSÁRIA deverá prezar pela qualidade na execução de todos os serviços, sob pena de tê-
los recusados pela FISCALIZAÇÃO ou pela Concessionária e, portanto, ficando obrigada a refazê-los, sem
nenhum ônus para o COMPROMITENTE.

 

15.5. Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela
COMPROMISSÁRIA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos
julgados necessários à execução dos trabalhos.

 

15.6. A Equipe de FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para agir e decidir perante a COMPROMISSÁRIA,
inclusive rejeitando serviços que es�verem em desacordo com o Termo de Referência e/ou projetos,
obrigando-se desde já a COMPROMISSÁRIA a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de FISCALIZAÇÃO aos
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

 

15.7. Cabe à Equipe de FISCALIZAÇÃO verificar ocorrência de fatos para os quais haja sido es�pulada
qualquer sanção administra�va. A Equipe de FISCALIZAÇÃO informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

 

15.8. A Equipe de FISCALIZAÇÃO e os demais envolvidos buscarão auxiliar a COMPROMISSÁRIA onde for
possível, no acesso às ins�tuições e às informações necessárias à execução dos trabalhos.
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15.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de FISCALIZAÇÃO não eximirá a COMPROMISSÁRIA de
integral responsabilidade pela execução dos serviços.

 

 

 

16. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:

 

 

16.1. Os prazos rela�vos às etapas de elaboração do(s) projeto(s) serão definidos após a emissão da OIS
(Ordem de Início dos Serviços), conforme acordado entre as partes, levando-se em conta a complexidade
das instalações �sicas da(s) unidade(s) da EMPROTUR onde serão elaborados o(s) projeto(s) e os prazos a
serem estabelecidos no cronograma da Chamada Pública pela COSERN.

 

16.1.1. A OIS será emi�da em até 5 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Compromisso (Anexo I) pela
COMPROMISSÁRIA.

 

16.2. O Termo de Compromisso terá validade desde a sua assinatura até o Recebimento Defini�vo dos
serviços, respeitados os prazos previstos neste Termo e no Edital de Chamada Pública de Projetos da
COSERN – CPP XXX/2021.

 

 

17. RECEBIMENTO:

 

 

17.1. O objeto deverá ser executado e entregue em conformidade com as especificações estabelecidas
neste instrumento, observando-se também os prazos e condições estabelecidos no Edital de Chamada
Pública de Projetos da COSERN – CPP XXX/2021.

 

17.2. O recebimento e a aprovação do objeto (diagnós�co e projetos) será efetuado pelo responsável por
seu acompanhamento ou fiscalização do COMPROMITENTE, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos,
respeitando-se os prazos máximos previstos no Edital CPP XXX/2021 da COSERN.

 

17.3.  Pelo menos 5 (cinco) dias antes do prazo final de inclusão do diagnós�co no portal da CPP, o
Convenente deverá entregar à EMPROTUR uma cópia do projeto.

 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:

 

18.1. Se julgar necessário, a EMPROTUR poderá solicitar à COMPROMISSÁRIA a apresentação de
informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de cer�ficados de ensaios a eles rela�vos.
Os ensaios e as verificações serão providenciados pela COMPROMISSÁRIA, sem ônus para o
COMPROMITENTE.
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18.2. A COMPROMISSÁRIA será obrigada a demolir e/ou refazer os serviços em desacordo com as
especificações deste Termo, a boa técnica e as normas técnicas, ficando as despesas deles decorrentes às
suas expensas.

 

18.3. A COMPROMISSÁRIA deverá recuperar todas as partes eventualmente danificadas em razão da
execução das instalações.

 

18.4. A COMPROMISSÁRIA deverá prestar os serviços de modo a não interferir nos trabalhos do
COMPROMITENTE, e deverá depositar os materiais e equipamentos em local previamente autorizado pela
FISCALIZAÇÃO, responsabilizando-se integralmente pela guarda destes.

 

18.5. A COMPROMISSÁRIA deverá designar preposto, para mantê-lo no local durante o período de
execução dos serviços, informando nome, RG e CPF, bem como telefones fixo e móvel para contato, por
intermédio de e-mail endereçado a este Tribunal, em até 02 (dois) dias úteis antes da data indicada na
Ordem de Início dos Serviços.

 

18.5.1. Nas ocasiões em que houver subs�tuição, deverá ser indicado novo preposto, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, observando-se as condições do subitem 18.5 acima.

 

 

Natal/RN, 28 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(assinado eletronicamente)
SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA

Diretora Administra�va e Financeira
Matrícula 224.807-7

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administra�va
Financeira, em 31/05/2021, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9291053 e o
código CRC 55BAA96B.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 12610006.000873/2021-23 SEI nº 9291053
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 12610006.000873/2021-23 

UASG – 459124

 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

 

Pelo presente termo, a empresa........................................................................................, inscrita no CNPJ
nº ..........................................., sediada (endereço completo).............................................................,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ............................................., inscrito no CPF sob o nº
........................... e no RG ...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os disposi�vos
do art. 38 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, não incorrendo, portanto, em quaisquer
requisitos legais que configurem impedimento para a par�cipação na presente Licitação.

 

(Local e data)

 

Assinatura e iden�ficação 
(Representante legal)

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 01/12/2021, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12164321 e o
código CRC BD29C692.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br
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ANEXO III – MODELO DE FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO COM DADOS DA EMPRESA 
 

 

DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 
 

NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: (Logradouro, n°, bairro, complemento) 
CEP: 
E-MAIL:

TELEFONE:

 

DADOS PESSOAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
 

NOME COMPLETO: 
NACIONALIDADE: 
ESTADO CIVIL: 
ENDEREÇO COMPLETO: (Logradouro, n°, bairro, complemento) 
FUNÇÃO JUNTO À EMPRESA: 
MUNICÍPIO: 
CEP: 
PROFISSÃO: 
Nº DA IDENTIDADE E ÓRGÃO EMISSOR: 
CPF: 
TELEFONE:

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 01/12/2021, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12164322 e o
código CRC 355E0698.

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A 
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emprotur.setur.rn.gov.br
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

 

.........................................., inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a)...................................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ...................... e do CPF nº
........................ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/20XX, a
inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de
ocupantes do quadro da EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR, nos cargos de
direção e chefia ou exercentes de função gra�ficada de mesma natureza, bem como de seus agentes
polí�cos.

 

(Local e data)

 

 

Assinatura e iden�ficação 
(Representante legal) 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 01/12/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12164326 e o
código CRC FA5CE639.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR, SALVO NA CONDIÇÃO
DE APRENDIZ

 

 

A Empresa............................... CNPJ nº ................................, sediada no município de
..................................., por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, para fins de
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Cons�tuição Federal, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação)

[   ] Ressalva: emprega menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz.

Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

 

(Local e data)

 

 

Assinatura e iden�ficação 
(Representante legal) 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 01/12/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12164328 e o
código CRC 31B92A7B.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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As DISTRIBUIDORAS de energia elétrica do Grupo Neoenergia, compostas por: 

NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. - NEOENERGIA BRASÍLIA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 07.522.669/0001-92, com sede na SMAS Trecho 1, ParkShopping Corporate, 

Torre 1, andares 4 a 6, Guará, Brasília – Distrito Federal , COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.139.629/0001-94, 

com sede na Avenida Edgard Santos, 300, Salvador - Bahia, COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

RIO GRANDE DO NORTE - NEOENERGIA COSERN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.324.196/0001-81, com sede na Rua Mermoz, 150, Natal – Rio Grande do Norte, 

ELEKTRO REDES S.A – NEOENERGIA ELEKTRO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.328.280/0001-97, com sede na Rua Ary Antenor de Souza, 321, Campinas – São 

Paulo, COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA PERNAMBUCO, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 10.835.932/0001-08, com sede na Avenida João de Barros, nº 111, 

Recife – Pernambuco, concessionárias do serviço público de distribuição de energia 

elétrica, vêm, pela presente, noticiar a realização da CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 

001/2021 que tem a finalidade de selecionar diagnósticos para integrar o Programa de 

Eficiência Energética das DISTRIBUIDORAS, cumprindo o disposto na legislação federal de 

energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, em especial a Lei n° 9.991, de 24 de julho de 2000, Lei n° 11.465, de 28 de março 

de 2007, Lei n° 12.212, de 20 de janeiro de 2010, Lei 13.280, de 03 de maio de 2016, 

Lei nº 14.120, de 1º de março de 2021, e a Resolução Normativa n° 929, de 30 de março 

de 2021, ou a que vier substituí-la. 

Neste edital, o termo DISTRIBUIDORA se refere a uma das cinco empresas de 

distribuição do grupo Neoenergia citadas acima. 

 

 

 

O Programa de Eficiência Energética - PEE é executado anualmente pelas 

DISTRIBUIDORAS do grupo Neoenergia. A legislação acima, aplicável à matéria, determina 

que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica devem aplicar anualmente, a partir de abril 2007, o valor equivalente a 0,50 % 

(zero vírgula cinquenta por cento) de sua receita operacional líquida anual no 

desenvolvimento de programa para o incremento da eficiência energética no uso final de 

energia elétrica.  

 

A partir de maio de 2016, 80% do recurso é aplicado pelas próprias concessionárias 

e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e 20% dele 

passou a ser destinado ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). 

 

A partir de setembro de 2020, conforme estabelecido na Medida Provisória 998 de 

1º de setembro e pela Lei nº 14.120, de 1º de março de 2021, o percentual disponível para 

aplicação pela DISTRIBUIDORA passa a ser de 0,28% de sua receita operacional líquida 

anual. 

  

Os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários para 

apresentação do Programa à ANEEL estão estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL 

n° 929, de 30 de março de 2021, e nas normas que porventura venham a substitui-la e/ou 

complementá-la. 

1.INTRODUÇÃO 
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Caso haja alteração na regulamentação existente que implique em redução ou 

revogação da obrigação de investimento no Programa de Eficiência Energética, a 

DISTRIBUIDORA poderá suspender, alterar ou até cancelar a Chamada Pública de Projetos 

sem aviso prévio e sem qualquer responsabilidade financeira, civil, penal ou outra que 

decorra de tal fato. Além disso, caso haja projeto aprovado, a DISTRIBUIDORA poderá 

suspender, encerrar ou não contratar para que haja aderência à nova regulamentação. 

     

 

 

Selecionar, por meio da presente Chamada Pública, diagnósticos energéticos 

contendo a avaliação das oportunidades de eficiência energética nas unidades 

consumidoras pertencentes à área de concessão da DISTRIBUIDORA, visando implementar 

projetos que resultem em economia de energia (e/ou redução de demanda no horário de 

ponta ) cumprindo as  obrigações legais da DISTRIBUIDORA com a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL. 

O presente edital destina-se a selecionar projetos para as cinco empresas, 

pertencentes ao mesmo grupo, mas em hipótese alguma criará vínculo de solidariedade 

entre estas, ou destas para com clientes de outras. 

 

 

Na tabela a seguir estão indicados as datas e os prazos da Chamada Pública. Estes 

prazos poderão ser postergados e serão sempre informados no site do Portal da Chamada, 

acessível através do site da DISTRIBUIDORA: 

DISTRIBUIDORA SITE 

Neoenergia Brasília www.neoenergiabrasilia.com.br 

Neoenergia Coelba www.neoenergiacoelba.com.br 

Neoenergia Cosern www.neoenergiacosern.com.br 

Neoenergia Elektro www.neoenergiaelektro.com.br 

Neoenergia Pernambuco www.neoenergiapernambuco.com.br 

 

 

2. OBJETIVO 

3. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA 

http://www.neoenergiabrasilia.com.br/
http://www.neoenergiacoelba.com.br/
http://www.neoenergiacosern.com.br/
http://www.neoenergiaelektro.com.br/
http://www.neoenergiapernambuco.com.br/
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Tabela 1 - Cronograma da Chamada Pública de Projetos REE 001/2021 

DATA PRAZOS – CHAMADA PÚBLICA 

29/10/2021 Abertura da Chamada Pública. 

04/11/2021 Apresentação virtual. 

29/12/2021 

(Até 23h:59m:59s) 
Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal. 

29/10/2021 

a 

06/01/2022 

(Até 23h:59m:59s) 

Período para a inclusão do pré-diagnóstico energético via portal. 

Até 22/02/2022 
Publicação do resultado parcial da 1ª Fase. Divulgação dos pré-

diagnósticos não classificados. 

+ 6 dias corridos 

(Até às 17 horas) 

Prazo final para interposição de recursos administrativos, 

contados a partir da publicação do resultado da avaliação dos 

pré-diagnósticos não classificados. 

+ 3 dias corridos 
Publicação do resultado final e divulgação da pontuação dos pré-

diagnósticos classificados e selecionados na 1ª Fase da 

Chamada Pública. 

+ 46 dias corridos 

(Até às 17 horas) 

Prazo limite para apresentação do diagnóstico energético e 

plano de M&V dos projetos selecionados na 1ª Fase da Chamada 

Pública. 

 

3.1 Todos os prazos limites são referenciados ao fuso horário padrão de Brasília. 

3.2 A DISTRIBUIDORA poderá divulgar antecipadamente os classificados para a segunda 

fase da Chamada Pública de Projetos. Caso isso aconteça, o prazo para envio do 

Diagnóstico Energético e Plano de M&V inicia-se a partir desta data, estende-se por 

45 dias corridos, e todos os demais prazos serão adiantados. 

3.3 Fica facultado à DISTRIBUIDORA a alteração das datas e prazos apresentados na 

Tabela 1, cabendo comunicação no Portal de Chamada Pública de Projetos. 
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3.4 A apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública e utilização do Portal 

acontecerá até a data acima prevista e será realizada virtualmente. O endereço 

virtual será disponibilizado com antecedência no site da Chamada Pública de 

Projetos ou será enviado por e-mail para os participantes cadastrados. 

3.5 Para pré-diagnósticos selecionados na primeira fase desta Chamada Pública, o seu 

correspondente diagnóstico energético e Plano de M&V deverão ser apresentados à 

Distribuidora até o prazo estabelecido no cronograma apresentado na Tabela 1. 

3.6 Após a avaliação da Comissão Julgadora, poderão ser solicitadas até 2 (duas) 

revisões do diagnóstico energético e Plano de M&V (conforme cronograma). Os 

documentos enviados devem apresentar controle de revisão, que identifique, no 

mínimo, a versão, a data e os itens revisados. Todas as alterações realizadas devem 

ser identificadas detalhadamente. A primeira revisão deve ser entregue, 

obrigatoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos à DISTRIBUIDORA e a segunda 

revisão deve ser entregue em até 7 (sete) dias corridos. Após a 2ª revisão, caso os 

documentos ainda apresentem inconsistências com os requisitos solicitados neste 

edital e em seus anexos, o diagnóstico energético estará automaticamente 

desclassificado e os recursos provisionados serão destinados para outros projetos. 

3.7 Após os diagnósticos energéticos aprovados, o consumidor deve firmar contrato de 

desempenho ou termo de cooperação (no caso de consumidores sem fins lucrativos) 

com a DISTRIBUIDORA em até 30 (trinta) dias contados a partir da divulgação do 

resultado. Caso o consumidor não o firme dentro deste prazo, o seu diagnóstico 

energético estará automaticamente desclassificado e os recursos provisionados 

serão destinados para outros projetos. 

 

 

Essa Chamada Pública se aplica somente a projetos de Melhoria de Instalação1, 

Aquecimento Solar de Água e Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica. Para a tipologia 

Iluminação Pública, somente serão aceitos projetos de Melhoria de Instalação, conforme 

definição do PROPEE.  

As tipologias de projetos que poderão ser apresentadas e o recurso disponibilizado 

estão relacionados na tabela abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver definição de “Melhoria de Instalação” no Glossário - Anexo 1. 

4. RECURSOS FINANCEIROS & TIPOLOGIAS 

ELEGÍVEIS DE PROJETO 
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Tabela 2 - Tipologia de Projetos elegíveis e Recursos da Chamada Pública REE 001/2021  

(em milhões de reais) 

Tipologias 

 

Neoenergia 

Brasília  

Neoenergia 

Coelba 

Neoenergia 

Cosern 

Neoenergia 

Elektro 

Neoenergia 

Pernambuco 

Industrial 1,00 10,00 2,00 5,50 5,00 

Serviços 

Públicos 
0,50 1,00 - 1,00 1,00 

Comércio e 

Serviço 
3,00 2,00 0,50 1,00 1,50 

Residencial 

(condomínios) 
2,00 2,00 0,50 2,00 1,00 

Poder Público 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 

Iluminação 

Pública 
0,80 3,00 1,00 1,00 - 

 

4.1 Cada projeto deverá ter aporte mínimo do Programa de Eficiência Energética – PEE - 

no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e será limitado a R$1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais), sob pena de desclassificação. Para projetos da 

tipologia Industrial o aporte máximo do PEE será de R$3.800.000,00 (três milhões e 

oitocentos mil reais). Projetos com contrapartida podem ter valores superiores, 

desde que o aporte do PEE respeite os limites mencionados acima.   

4.2 Projetos Inovadores, caracterizados como Projetos Piloto2, não se aplicam a essa 

Chamada Pública.  

4.3 Para a tipologia residencial, serão aceitos somente projetos em Unidades 

Consumidoras de condomínios residenciais.  

4.4 Os recursos disponibilizados, conforme Tabela 2 acima, são distribuídos por 

DISTRIBUIDORA individualmente e, de forma alguma, podem ser somados. 

4.5 Projetos Cooperativos3, realizados em conjunto por mais de uma DISTRIBUIDORA, 

não se aplicam a essa Chamada Pública. Ou seja, somente serão aceitas propostas 

de projeto para Unidades Consumidoras pertencentes à área de concessão da sua 

respectiva DISTRIBUIDORA. 

4.6 As propostas de projeto deverão contemplar uma única tipologia. Caso sejam 

apresentadas propostas de projeto que contemplem mais de uma tipologia, elas 

serão automaticamente desclassificadas. 

4.7 O presente edital destina-se a selecionar projetos para as cinco empresas, 

pertencentes ao mesmo grupo, mas em hipótese alguma criará vínculo de 

solidariedade entre estas, ou destas para com clientes de outras. 

                                                           
2 Ver definição de “Projeto Piloto” no Glossário – Anexo 1 
3 Ver definição de “Projeto Cooperativo” no Glossário – Anexo 1 
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Poderão participar da Chamada Pública em pauta todos os consumidores das 

classes Poder Público, Comércio e Serviços, Serviço Público, Residencial (condomínios), 

Iluminação Pública e Industrial, conforme Tabela 2, atendidos na área de concessão da 

DISTRIBUIDORA, que estejam em dia com suas obrigações legais perante a mesma. A 

unidade consumidora só poderá participar de projetos dentro da área de concessão da sua 

respectiva DISTRIBUIDORA. 

Destaca-se que o pré-diagnóstico e o seu respectivo diagnóstico energético devem 

ser elaborados e apresentados pela empresa proponente4, que é a empresa contratada 

pelo consumidor para submissão de pré-diagnóstico no âmbito da Chamada Pública de 

Projetos. A empresa proponente responde tecnicamente pelo projeto, desde a elaboração 

do pré-diagnóstico energético até a execução e emissão dos relatórios finais. 

Conforme orientação dos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - 

PROPEE5, consumidores livres conectados à Rede Básica não poderão participar da 

Chamada Pública de Projetos. 

 

5.1 CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS 

5.1.1 Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, todos os 

projetos de eficiência energética cujo beneficiário possua fins lucrativos deverão 

ser feitos mediante Contrato de Desempenho6. O objetivo principal do contrato de 

desempenho é evitar a transferência de recursos públicos para unidades 

consumidoras de natureza privada e sem fins assistenciais. 

5.1.2 Para fins desta Chamada Pública, todos os projetos de eficiência energética serão 

realizados mediante Contrato de Desempenho, exceto para os projetos cujo 

beneficiário seja um consumidor sem fins lucrativos, conforme definição do Item 

5.2.1. 

5.1.3 Os condomínios residenciais firmarão, para fins desta Chamada, Contrato de 

Desempenho, nos mesmos moldes previstos para os consumidores com fins 

lucrativos. 

5.1.4 No caso de micro e pequenas empresas, segundo a Lei Complementar 123/2006, 

o saldo devedor será de 80% do montante de recursos a ser retornado via contrato 

de desempenho.  

5.1.5 No caso da unidade consumidora se enquadrar como microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), durante a 2ª Etapa desta Chamada Pública, a 

mesma deverá apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, instruída com a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da 

empresa, referente ao último exercício social e certidão expedida pela Junta 

Comercial ou prova da inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

                                                           
4 Ver definição de “empresa proponente” no Glossário - Anexo 1 
5 Ver definição de “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE” no Glossário – Anexo1 
6 Ver definição de “Contrato de Desempenho Energético” no Glossário – Anexo 1. 

5. CONSUMIDORES PARTICIPANTES 
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Tributos e Contribuições – Simples Nacional, que comprove a condição de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). Em se tratando de 

sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição de microempresa 

(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

5.1.6 No Anexo 4 é apresentado o Modelo do Contrato de Desempenho a ser firmado 

entre as partes. 

5.2 CONSUMIDORES SEM FINS LUCRATIVOS 

5.2.1 Para efeito desta Chamada Pública, consideram-se consumidores sem fins 

lucrativos APENAS as unidades do Poder Público, as unidades de Serviços 

Públicos (desde que as ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da 

administração indireta), e as unidades de Comércio e Serviços de caráter 

essencialmente filantrópico ou assistencial com Certificado Beneficente de 

Assistência Social – CEBAS. 

5.2.2 Com as unidades consumidoras do Poder Público e Serviços Públicos (desde que 

as ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta) será 

firmado um Termo de Cooperação Técnica sem repasse de recursos, conforme 

Anexo 5. Com os demais consumidores que desenvolvam atividades sem fins 

lucrativos, será firmado um Termo de Cooperação Técnica com repasse de 

recurso, conforme apresentado no Anexo 6. 

5.2.3 Com as empresas proponentes (responsáveis técnicas dos pré-diagnósticos) de 

unidades consumidoras do Poder Público ou Serviço Público (desde que as ações 

com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta) será firmado um 

contrato turn-key, conforme modelo do Anexo 7. 

5.2.4 O beneficiário deverá comprovar que exerce atividades sem fins lucrativos. Caso 

este deixe ou falhe em comprovar o desenvolvimento de atividades sem fins 

lucrativos, ou ainda, apresente pré-diagnóstico energético que contemple 

simultaneamente unidades consumidoras com e sem fins lucrativos, ficará 

automaticamente classificado como com fins lucrativos, ficando sujeito ao 

disposto no Item 5.1. 

5.2.4.1 As instituições filantrópicas ou assistenciais deverão 

apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social – CEBAS – válido tanto no pré-diagnóstico quanto na data de 

aprovação do diagnóstico energético. Caso a instituição não 

apresente esta certificação durante a 1ª Fase, o pré-diagnóstico 

estará automaticamente desclassificado. Caso o CEBAS 

apresentado não possua validade na data de aprovação do 

diagnóstico energético, o diagnóstico estará automaticamente 

desclassificado. 

5.2.5 No caso de a unidade consumidora atendida pela DISTRIBUIDORA ser vinculada 

a uma entidade sem fins lucrativos, porém no local funcionar uma entidade com 

fins lucrativos (por exemplo, pool hoteleiro, pool de locação, etc.), a proposta de 

projeto ficará automaticamente sujeita a todos os requisitos impostos aos 

consumidores com fins lucrativos presentes neste Edital e seus anexos, uma vez 

que esta se beneficiará das ações de eficiência energética a serem executadas. 
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5.2.6 Serão elegíveis à troca de equipamentos para Iluminação Pública apenas o 

parque de iluminação pertencente ao ativo do Poder Público, não sendo possível 

a inscrição de projetos em que existam liminar vigente. 

 

A presente Chamada Pública de projetos objetiva a seleção de diagnósticos de 

eficiência energética dentro dos critérios estabelecidos pelo PROPEE, regulamento editado 

pela ANEEL.  

A seleção das propostas de projetos que irão compor o Programa de Eficiência 

Energética - PEE da DISTRIBUIDORA será dividida em 2 (duas) fases, sendo a primeira fase 

denominada pré-diagnóstico energético7 e a segunda fase diagnóstico energético8.  

6.1 PRIMEIRA FASE – PRÉ-DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

Nesta primeira etapa, as empresas proponentes9 avaliam as ações de eficiência 

energética viáveis através de um pré-diagnóstico energético. Trata-se de etapa que 

antecede a elaboração do diagnóstico energético, e seus dados devem ser alimentados via 

portal. A empresa proponente deverá realizar o download da planilha “Primeira Fase”, 

disponível no portal da Chamada Pública de Projetos, e uma vez a planilha já gravada no 

computador do usuário, os dados devem ser cadastrados, contemplando as seguintes 

informações: 

6.1.1 Dados do consumidor: 

 Razão Social 

 CNPJ 

 Atividade Exercida  

 Número da Conta Contrato  

 Horário de Funcionamento 10 

 Responsável pelo Cadastro das informações do Pré-diagnóstico: 

- Nome 

- CPF  

- E-mail  

- Telefone  

- Cargo 

 Endereço  

 Representante legal  

- Nome 

- CPF 

- E-mail 

- Telefone 

- Cargo 

                                                           
7 Ver definição de “pré - diagnóstico energético” no Glossário - Anexo 1 
8 Ver definição de “diagnóstico energético” no Glossário - Anexo 1 
9 Ver definição de “empresas proponentes” no Glossário - Anexo 1. 
10 Horário de funcionamento de cada unidade consumidora pertencente ao pré-diagnóstico. 

6.FASES DA CHAMADA PÚBLICA 
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6.1.2 Dados da empresa proponente responsável técnica pela elaboração do pré-

diagnóstico: 

 Razão Social  

 CNPJ  

 Responsável Técnico: 

- Nome 

- CPF  

- CREA 

- E-mail  

- Telefone  

- Cargo 

 Endereço  

6.1.3 Objetivos do pré-diagnóstico energético.  

6.1.4 Outros insumos energéticos utilizados, quando for o caso.  

6.1.5 Avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos operacionais da 

unidade consumidora com foco no consumo de energia elétrica.  

6.1.6 Estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente (por 

exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, 

refrigeração, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade 

consumidora.  

6.1.7 Horário de funcionamento de cada ambiente/sistema que irá receber ações de 

eficiência energética.  

6.1.8 Apresentação do histórico de consumo (kWh/mês) ponta e fora ponta e demanda 

(kW) ponta e fora ponta de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade 

consumidora a ser beneficiada. As unidades consumidoras devem apresentar 

histórico de consumo regular com a distribuidora, ou seja, não serão aceitos pré-

diagnósticos energéticos em que as unidades contempladas estejam sendo 

faturadas somente pelo custo de disponibilidade. 

6.1.9 Apresentação da curva de carga média diária da unidade consumidora (exceto 

iluminação pública).  

6.1.10 Análise preliminar das possíveis oportunidades de economia de energia para os 

usos finais de energia elétrica para cada sistema escolhido, detalhando a situação 

atual e a proposta. Cálculo da economia de energia e redução de demanda na 

ponta com base nas ações de eficiência energética identificadas. Os cálculos11 

devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo PROPEE no Módulo 4. Apresentar 

também o percentual de redução de consumo de cada uso final proposto em 

relação ao consumo total da unidade consumidora. 

 

 

                                                           
11 O cálculo da economia do consumo de energia elétrica deverá ser previsto em relação ao consumo anual 

apurado no histórico de consumo dos últimos 12 (doze) meses. 
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6.1.11 Avaliação ex ante preliminar, ou seja, calcular a relação custo-benefício (RCB) do 

projeto, com base na avaliação realizada, de acordo com a metodologia 

estabelecida pela ANEEL, conforme módulos 7 e 9 do PROPEE e Anexo 2 do 

presente edital. Caso o pré-diagnóstico contemple mais de um uso final, 

(iluminação, climatização, etc.) cada um desses usos finais deverá ter a sua RCB 

calculada individualmente.  

 

6.1.11.1 PRÉ-DIAGNÓSTICO COM CONTRAPARTIDA 

Dois tipos de cálculo de RCB devem ser realizados quanto ao recurso 

considerado:  

PONTO DE VISTA DO PEE: Onde os benefícios são comparados aos 

custos aportados apenas pelo PEE. PONTO DE VISTA DO PROJETO: 

Onde os benefícios são comparados aos recursos aportados por 

TODOS os agentes envolvidos: PEE, consumidor e terceiros.  

No entanto, para fins de apuração da viabilidade econômica do pré-

diagnóstico no âmbito do PEE, só será considerada a RCB calculada 

do ponto de vista do PEE. 

6.1.12  Cronograma das etapas necessárias para a execução do projeto de eficiência 

energética, conforme Anexo 2. 

6.1.13 Custos inerentes ao projeto, conforme Anexo 2: 

 Diagnóstico Energético 

 Materiais e Equipamentos 

 Mão de Obra própria da Distribuidora 

 Mão de Obra de Terceiros (Projeto Executivo, Instalação, 

Gerenciamento do Projeto e Relatório Final). 

 Transporte 

 Marketing  

 Treinamento e Capacitação 

 Descarte de Materiais  

 Medição e Verificação  

 Auditoria Contábil e Financeira 

6.1.14 Após o download da planilha “Primeira Fase” e cadastro dos dados do pré-

diagnóstico nessa planilha, a empresa proponente deverá realizar o upload da 

mesma no portal da Chamada Pública de Projetos juntamente com os seguintes 

documentos, conforme diretrizes estabelecidas no Anexo 2: 

 Estratégia de M&V preliminar; 

 Orçamentos solicitados; 

 Comprovação de Importador ou Representante de Fabricante 

Primário; 

 Planilha Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviços 

(quando aplicável); 

 Catálogos ou folha de dados de materiais e equipamentos, 

evidenciando o Selo Procel;  

 Detalhamento do Treinamento e Capacitação; 



 
 

14 
 

 Para pré-diagnósticos que contemplem Geração Solar 

Fotovoltaica: Projeto Básico, Declaração de que a estrutura a 

receber o sistema suporta a carga adicional a ser instalada e Cópia 

da fatura de energia emitida em: 

o maio/2021 para Neoenergia Coelba, Cosern e 

Pernambuco; 

o outubro/2021 para Neoenergia Elektro; 

o novembro/2021 para Neoenergia Brasília; 

 Para pré-diagnósticos que contemplem Aquecimento Solar de 

Água: Declaração de que a estrutura a receber o sistema suporta 

a carga adicional a ser instalada; 

 Avaliação das instalações elétricas para pré-diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais; 

 Avaliação de todo o sistema de climatização para pré-diagnósticos 

que contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de 

sistemas centrais; 

 Documentação Obrigatória de habilitação, conforme solicitado no 

Item 7.1 deste edital; 

 Memorial descritivo (obrigatório) contendo um maior 

detalhamento das informações solicitadas nos Itens 6.1.3 até 

6.1.13 deste edital. O envio deste memorial descritivo não exime 

o proponente da obrigatoriedade do cadastro destas informações 

na planilha “Primeira Fase”. Este memorial deverá possuir um 

total máximo de 20 páginas. Havendo divergência entre as 

informações cadastradas pelo proponente na planilha “Primeira 

Fase” e as informações indicadas no Memorial descritivo, por 

conservadorismo, prevalecerão as informações que resultarem na 

maior RCB do ponto de vista do PEE; 

 Comprovação de experiência no PEE (opcional), conforme 

detalhado no subcritério F2 do Item 9.2 deste edital; 

 Certificação CMVP da EVO (opcional), conforme detalhado no 

subcritério F3 do Item 9.2; 

 Outras certificações pertinentes (opcional), conforme detalhado no 

subcritério F4 do Item 9.2; 

 Medições de consumo e/ou demanda no horário de ponta dos 

usos finais que irão receber as ações de eficiência energética 

(opcional), conforme detalhado no critério D do Item 9.2 e Anexo 

2. 

Os custos para elaboração do pré-diagnóstico energético não serão remunerados 

ou reembolsados em hipótese alguma pela DISTRIBUIDORA. 

Os pré-diagnósticos energéticos enviados serão analisados pela Comissão 

Julgadora, conforme disposto no Item 9 deste edital. Somente os pré-diagnósticos 

energéticos selecionados passarão para a segunda fase da Chamada Pública – Diagnóstico 

Energético. 

6.2 SEGUNDA FASE - DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

6.2.1 Os pré-diagnósticos energéticos selecionados em conformidade com o edital 

desta Chamada Pública passarão para a fase de diagnóstico energético.  
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6.2.2 O diagnóstico energético é uma avaliação detalhada das ações de eficiência 

energética na instalação da unidade consumidora de energia, resultando em um 

relatório contendo a descrição pormenorizada de cada ação de eficiência 

energética e sua implantação, valor do investimento, economia de energia e/ou 

redução de demanda na ponta relacionada, análise de viabilidade e estratégia de 

medição e verificação a ser adotada. Entende-se o diagnóstico energético como a 

consolidação da avaliação preliminar do pré-diagnóstico energético.  

6.2.3 As informações mínimas que deverão ser apresentadas no diagnóstico energético 

estão detalhadas no Módulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 4.4 - 

Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Básico para Elaboração de Projetos. 

Conforme Anexo 2, também deverá ser enviado o Plano de M&V. 

6.2.4 O Diagnóstico Energético com todos os arquivos necessários, devem ser enviados 

através do portal da Chamada Pública de Projetos, conforme diretrizes 

estabelecidas no Anexo 2: 

 Orçamentos solicitados; 

 Comprovação de Importador ou Representante de Fabricante 

Primário; 

 Planilha Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviços 

(quando aplicável); 

 Catálogos ou folha de dados de materiais ou equipamentos, 

evidenciando o Selo Procel;  

 Para diagnósticos que contemplem Geração Solar Fotovoltaica: 

Projeto Básico, Laudo Estrutural da estrutura (telhado/cobertura) 

+ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Laudo do Sistema 

de Proteção Atmosférica – SPDA + ART; 

 Para diagnósticos que contemplem Aquecimento Solar de Água: 

Laudo Estrutural da estrutura (telhado/cobertura) + Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART 

 Para diagnósticos que contemplem Iluminação, que se 

enquadrem no disposto no item 7.7 do Anexo 2: Projeto 

Luminotécnico+ ART, conforme item 7.11 do Anexo 2; 

 Para diagnósticos que contemplem Condicionamento Ambiental: 

Especificações Técnicas, que servirão de subsídio não apenas para 

a aquisição dos equipamentos, mas também para contratação e 

fornecimento dos serviços de instalação; 

 Avaliação das instalações elétricas para diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais; 

 Avaliação de todo o sistema de climatização para diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais; 

 Documentação Obrigatória de habilitação, conforme solicitado no 

Item 7.2 deste edital; 

 Para consumidores com fins lucrativos: Carta Fiança ou Seguro 

Garantia, conforme Item 7.1.6 deste edital; 

 Para as instituições filantrópicas ou assistenciais: Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS válido, 

conforme Item 5.2.4.1 deste edital; 

 Diagnóstico Energético; 

 Planilha de RCB; 

 Plano de M&V; 
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 Planilhas de M&V; 

 Outros documentos solicitados. 

 

6.2.5 O diagnóstico energético está sujeito à aprovação da DISTRIBUIDORA, podendo 

demandar correções de modo a atender exigências e determinações da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Pelo mesmo motivo, a DISTRIBUIDORA 

reserva-se o direito de efetuar alterações no diagnóstico energético, independente 

de autorização prévia ou chancela do consumidor ou empresa proponente.  

6.2.6 O cronograma físico apresentado no diagnóstico energético e aprovado pela 

DISTRIBUIDORA será considerado como definitivo, e utilizado como base para 

estabelecer as obrigações contratuais referentes ao prazo de execução dos 

projetos de eficiência energética.  

6.2.7 A diferença máxima admitida relativa às metas de economia de energia e redução 

de demanda no horário de ponta entre o pré-diagnóstico e o diagnóstico 

energético é de 5% (cinco por cento), salvo se as metas de economia de energia 

ou redução de demanda na ponta forem apresentadas a maior no diagnóstico 

energético quando comparadas ao pré-diagnóstico. Mudanças a menor só 

poderão ser aceitas caso o projeto não tenha tido concorrência por recursos na 

primeira fase da Chamada Pública de Projetos. 

6.2.8 Não serão aceitas mudanças que descaracterizem o pré-diagnóstico original. Ou 

seja, não serão aceitos diagnósticos energéticos que objetivem ações de 

eficiência energética em usos finais ou em unidades consumidoras diferentes 

daquelas apresentadas originalmente no pré-diagnóstico energético. Como 

também, não serão aceitas alterações que descaracterizem o diagnóstico durante 

a execução do projeto. Exemplo: alteração relevante no quantitativo de 

equipamentos para retrofit ou na potência de sistema fotovoltaico. 

 

 Os consumidores e empresas proponentes que atendam a este edital, interessados 

em participar desta Chamada Pública, devem manifestar ciência e concordância, por 

escrito, com os seguintes documentos da DISTRIBUIDORA: Código de Ética, Política 

Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, disponíveis para acesso na página da 

DISTRIBUIDORA. 

 A DISTRIBUIDORA verificará a adimplência das unidades consumidoras 

cadastradas no CNPJ do consumidor a ser beneficiado ao longo de todas as etapas desta 

Chamada Pública. Caso alguma esteja ou venha a se tornar inadimplente, o pré-

diagnóstico/diagnóstico/projeto apresentado pelo cliente será automaticamente 

desclassificado/cancelado.   

Para o uso final de Iluminação Pública, o projeto de cliente do Poder Público que 

estiver com ordem judicial para não assunção dos ativos de iluminação pública até a data 

do envio das propostas, ou que venha a propor demanda nesse sentido posteriormente, 

será automaticamente desclassificado. 

7.REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
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Não serão aceitos pré-diagnósticos, de empresas proponentes ou clientes que 

estejam com restrição nos cadastros do Ministério da Transparência e Controladoria Geral 

da União. Para tanto, a DISTRIBUIDORA consultará junto à base de dados do Portal da 

Transparência do Governo Federal os seguintes cadastros: 

 CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; 

 CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas; 

 CEPIM – Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 

(quando aplicável). 

 Não serão aceitos pré-diagnósticos de empresas proponentes, ou seus proprietários 

ou sócios, que tenham sido denunciados (denúncia formal) ou condenados em processos 

administrativos ou judiciais que envolvem a prática de atos de corrupção, lavagem de 

dinheiro, improbidade administrativa, fraude em licitações e fraudes contra as leis de 

proteção à concorrência. 

 Não serão aceitos pré-diagnósticos de empresas proponentes que tenham como 

proprietário, sócio, acionista majoritário, membro do conselho de administração, diretor, 

pessoas expostas politicamente. 

 Os consumidores e empresas proponentes, que atendam a este edital, interessados 

em participar desta Chamada Pública, devem enviar documentação técnica e comercial 

detalhada no Item 7.1 através do portal de Chamada Pública de Projetos, de acordo com 

as diretrizes e orientações do Manual de Uso do Sistema, disponível no Portal da Chamada 

Pública, acessível através do site da DISTRIBUIDORA. 

 O não envio da documentação e/ou a existência de qualquer irregularidade 

observada na documentação exigida, invalida a participação do consumidor nessa 

Chamada Pública e o pré-diagnóstico energético será desclassificado. 

7.1 LISTA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ENVIO VIA PORTAL – 1ª FASE CPP 

7.1.1 Cópia do contrato social ou estatuto social do consumidor contemplado. 

7.1.2 Carta de apresentação e concordância assinada pelos representantes legais do 

consumidor e da empresa proponente, responsável técnica pelo pré-diagnóstico 

energético, conforme prescrito no Anexo 3 (Carta de Apresentação e 

Concordância). 

7.1.3 Cópia de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas físicas ou jurídicas 

de direito público ou privado acompanhada da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), que comprove que os profissionais de nível superior ou técnico, 

reconhecidos pelo CREA ou CFT, respectivamente, detentores de ART ou TRT 

(Termo de Responsabilidade), devidamente registrados no Conselho competente, 

e que compõem o quadro da empresa responsável pelo pré-diagnóstico, 

elaboraram diagnósticos de eficiência energética e implementaram projetos de 

eficiência energética nos usos finais propostos (Iluminação Pública, Sistema 

Motriz, Iluminação, Condicionamento Ambiental, Fonte Incentivada, etc) no pré-

diagnóstico.  

7.1.3.1 A quantidade de comprovações apresentadas para 

os usos finais propostos, além daquelas solicitadas no item 

acima fundamentará a pontuação atribuída para o subcritério F1, 

como detalhado no Item 9.2 deste edital. 
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7.1.4 Documento que comprove o vínculo dos profissionais mencionados no Item 7.1.3 

com a empresa proponente responsável pelo pré-diagnóstico. Poderão ser 

enviados os seguintes documentos comprobatórios, à escolha da empresa:  

 Contrato de Trabalho; 

 Ficha de Registro de Empregado; 

 Contrato Social; 

 Contrato de Prestação de Serviço. 

7.1.5 Documento que comprove registro da empresa responsável pelo pré-diagnóstico 

no CREA ou CFT. 

7.1.6 Caso o cliente a ser beneficiado esteja enquadrado como com fins lucrativos, 

deverá ser enviada uma carta de instituição financeira em papel timbrado, 

concordando em fornecer a fiança bancária ou um contrato de contra garantia, 

caso a opção do cliente seja a contratação de seguro garantia. A cobertura da 

carta fiança ou do seguro garantia deverá considerar o valor total do projeto e o 

prazo de reembolso máximo. O custo decorrente da emissão da carta fiança ou 

seguro garantia é de responsabilidade exclusiva do consumidor a ser beneficiado 

e não será remunerado ou reembolsado pela DISTRIBUIDORA. A instituição 

emissora da garantia será avaliada pelo Grupo Neoenergia, que pode ou não a 

aprovar. No caso de reprovação, uma carta fiança de uma nova instituição 

financeira ou seguradora deverá ser enviada na etapa de Diagnóstico Energético 

para uma nova avaliação do Grupo. 

7.1.7 As instituições filantrópicas ou assistenciais deverão apresentar o Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Caso a instituição não 

apresente esta certificação, o pré-diagnóstico energético ficará automaticamente 

desclassificado.  

7.1.8 O consumidor sem fins lucrativos, definido no Item 5.2.1 deste edital, deverá 

anexar ao Portal da CPP uma declaração informando que irá protocolar junto à 

Secretaria de Fazenda do Estado/Distrito Federal (SEFAZ) o pedido/documento 

de isenção/não incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) antes da execução do projeto (caso o mesmo seja selecionado na 1ª 

Etapa e aprovado na 2ª Etapa, respectivamente). Durante a execução do projeto, 

em caso de negativa da SEFAZ, o consumidor arcará com o imposto (ITCMD) sobre 

os materiais e equipamentos.  

7.1.9 Planilha Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviços (quando 

aplicável); 

7.1.10 Questionário de Due Diligence Integridade para Fornecedores (Anexo 10) 

preenchido e assinado pelo Representante Legal de acordo com o formato de 

contratação com a DISTRIBUIDORA apresentado no Item 10 e conforme a tabela 

abaixo. 
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Tabela 3 – Preenchimento do Questionário de Due Diligence  

UNIDADE CONSUMIDORA 
QUEM PREENCHE O 

QUESTIONÁRIO DUE DILLIGENCE? 

Se Poder Público Empresa Proponente  

Se Serviços Públicos  

(desde que as ações com direito a voto 

pertençam em sua maioria à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade 

da administração indireta) 

Empresa Proponente 

Se Instituições sem fins lucrativos com caráter 

filantrópico ou com fins assistenciais 
Unidade Consumidora 

Demais Consumidores Unidade Consumidora 

 

7.1.10.1 Para propostas com Consumidores com fins 

lucrativos, e Consumidores sem fins lucrativos, além do 

Questionário preenchido e assinado pelo Representante Legal do 

Consumidor, deverá ser enviado também o Questionário 

preenchido e assinado pelo Representante Legal da Empresa 

Proponente.  

7.1.10.2 Para o caso de empresa proponente 

apresentada como Consórcio de empresas, todas as 

consorciadas e seus respectivos Representantes Legais, devem 

preencher e enviar o Questionário assinado.  

7.2 LISTA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ENVIO – 2ª FASE CPP 

Para pré-diagnósticos selecionados na primeira fase desta Chamada Pública, o seu 

correspondente diagnóstico energético e Plano de M&V deverão ser apresentados à 

Distribuidora até o prazo estabelecido no cronograma apresentado na Tabela 1. 

Simultaneamente à entrega do diagnóstico, deverá ser enviada documentação alusiva ao 

cadastro simplificado na DISTRIBUIDORA do consumidor ou da empresa proponente, como 

detalhado abaixo. 

 Ato Constitutivo, Requerimento de Empresário Individual, Contrato 

Social ou Estatuto em vigor devidamente registrado (Enviar a 

última alteração contratual devidamente registrada). No caso de 

Sociedade por Ações (S/A), apresentar a ata de eleição da atual 

Diretoria. Em se tratando de Cooperativas, apresentar também a 

prova de inscrição na OCB – Organização das Cooperativas 

Brasileiras; 

 Prova de inscrição do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; 

 Declaração Bancária emitida em até 30 dias (Carta informando os 

dados bancários devidamente assinada pelo representante da 

empresa estabelecido no contrato social ou de funcionário com 

procuração); 

 Formulário de Cadastro Simplificado de Fornecedores (Anexo 11). 

 

O cadastro simplificado deverá ser efetuado pelo consumidor ou pela empresa 

proponente, de acordo com o formato de contratação com a DISTRIBUIDORA, apresentado 

no Item 10 deste edital, e seguirá a estrutura apresentada na Tabela 4 abaixo 
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Tabela 4 - Cadastro Simplificado de Fornecedor na DISTRIBUIDORA 

UNIDADE CONSUMIDORA QUEM EFETUA O CADASTRO? 

Se Poder Público Empresa Proponente  

Se Serviços Públicos 

(desde que as ações com direito a voto pertençam em 

sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios ou a entidade da administração indireta) 

Empresa Proponente 

Se Instituições sem fins lucrativos com caráter 

filantrópico ou com fins assistenciais 
Unidade Consumidora 

Demais Consumidores Unidade Consumidora 

 

 

O pré-diagnóstico e o diagnóstico de eficiência energética deverão ser elaborados 

de acordo com disposto no documento Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética -PROPEE, disponível na página web http://www.aneel.gov.br/pt/programa-

eficiencia-energetica e demais exigências estabelecidas nesta Chamada Pública. 

 

8.1 FORMA DE ENVIO DO PRÉ-DIAGNÓSTICO – PRIMEIRA FASE  

Os documentos, listados abaixo, detalhados no Item 6.1, deverão ser carregados no 

Portal de Chamada Pública de Projetos, obedecendo aos seguintes formatos: 

 Planilha “Primeira Fase”, devidamente preenchida, no formato xls. 

 Estratégia de M&V preliminar em pdf.  

 Orçamentos solicitados em pdf. 

 Comprovação de empresa representante ou importadora em pdf. 

 Planilha Memória de Cálculo de Revenda de Materiais e Serviços 

(quando aplicável), no formato xls. 

 Catálogos ou folha de dados de materiais ou equipamentos, 

evidenciando o Selo Procel em pdf.  

 Detalhamento do Treinamento e Capacitação em pdf.  

 Para pré-diagnósticos que contemplem Geração Solar 

Fotovoltaica: Projeto Básico, estudo de sombreamento, projeção 

de degradação dos módulos ao longo da vida útil, declaração de 

que a estrutura a receber o sistema suporta a carga adicional a ser 

instalada e fatura de energia emitida, conforme item 6.1.14 deste 

edital, todos em pdf.  

 Para pré-diagnósticos que contemplem Aquecimento Solar de 

Água: Declaração de que a estrutura a receber o sistema suporta 

a carga adicional a ser instalada em pdf. 

 Avaliação das instalações elétricas para pré-diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais em pdf. 

 Avaliação de todo o sistema de climatização para pré-diagnósticos 

que contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de 

sistemas centrais em pdf. 

8.FORMA DE ENVIO DAS PROPOSTAS   
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 Documentação obrigatória de habilitação (ver Item 7.1) em pdf.   

 Memorial descritivo em pdf.  

 Comprovação de experiência no PEE (opcional) em pdf. 

 Certificação CMVP da EVO (opcional) em pdf. 

 Outras certificações pertinentes (opcional) em pdf; 

 Medições de consumo e/ou demanda no horário de ponta em pdf 

e xls; 

O Manual de Uso do Sistema auxilia quanto à anexação destes documentos no portal 

de Chamada Pública de Projetos e é acessível através do site da DISTRIBUIDORA.   

 

8.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENVIO DO DIAGNÓSTICO – SEGUNDA FASE  

Para pré-diagnósticos qualificados na primeira fase desta Chamada Pública, o seu 

correspondente diagnóstico energético deverá ser apresentado no prazo estabelecido na 

Tabela 1 para avaliação da comissão julgadora. 

 Os diagnósticos energéticos, com todos os arquivos necessários, deverão ser 

carregados no Portal de Chamada Pública de Projetos, obedecendo aos seguintes 

formatos: 

 Orçamentos solicitados em pdf. 

 Comprovação de Importador ou Representante de Fabricante 

Primário em pdf. 

 Planilha Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviços 

(quando aplicável) em xls. 

 Catálogos ou folha de dados de materiais ou equipamentos, 

evidenciando o Selo Procel (quando aplicável), em pdf. 

 Para diagnósticos que contemplem Geração Solar Fotovoltaica: 

Projeto Básico, Laudo Estrutural da estrutura (telhado/cobertura) 

+ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Laudo do Sistema 

de Proteção Atmosférica – SPDA + ART, todos em pdf. 

 Para diagnósticos que contemplem Aquecimento Solar de Água: 

Laudo Estrutural da estrutura (telhado/cobertura) + Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, em pdf. 

 Para diagnósticos que contemplem Iluminação, que se 

enquadrem no disposto no item 7.7 do Anexo 2: Projeto 

Luminotécnico (em pdf e dlx ou. evo) + ART (em pdf), conforme 

item 7.11 do Anexo 2. 

 Para diagnósticos que contemplem Condicionamento Ambiental: 

Especificações Técnicas, que servirão de subsídio não apenas para 

a aquisição dos equipamentos, mas também para contratação e 

fornecimento dos serviços de instalação, em pdf. 

 Avaliação das instalações elétricas para diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais em pdf. 

 Avaliação de todo o sistema de climatização para diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais em pdf. 

 Documentação Obrigatória de habilitação, conforme solicitado no 

Item 7.2 deste edital, em pdf. 

 Para consumidores com fins lucrativos: Carta Fiança ou Seguro 



 
 

22 
 

Garantia, conforme Item 7.1.6 deste edital, em pdf. 

 Para as instituições filantrópicas ou assistenciais: Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS válido, em 

pdf. 

 Diagnóstico Energético em pdf. 

 Planilha de RCB em xls. 

 Plano de M&V em pdf. 

 Planilhas de M&V em xls. 

 Outros documentos solicitados. 

 

Caso a documentação não seja enviada até o prazo estipulado na Tabela 1 do edital, 

o diagnóstico energético será automaticamente desclassificado. 

 

Uma mesma unidade consumidora não poderá fazer parte de mais de 1 (um) pré-

diagnóstico. Caso sejam apresentados 2 (dois) ou mais pré-diagnósticos, objetivando a 

eficientização de uma mesma unidade consumidora, os pré-diagnósticos serão 

automaticamente desclassificados. 

Os pré-diagnósticos serão pontuados conforme os critérios estabelecidos no Item 9.2 

do presente edital e classificadas em ordem decrescente, até o limite dos recursos 

orçamentários disponibilizados na presente Chamada Pública. 

A seleção dos pré-diagnósticos (primeira fase) será realizada pela Comissão 

Julgadora respeitando as seguintes condições:  

9.1 AVALIAÇÃO DOS PRÉ-DIAGNÓSTICOS – PRIMEIRA FASE 

9.1.1 Todas as unidades consumidoras de mesma titularidade (CNPJ) devem estar 

adimplentes com as obrigações legais com a DISTRIBUIDORA. 

9.1.2 Possuir relação custo-benefício (RCB): 

9.1.2.1  Menor ou igual a 0,9 (zero vírgula nove) no caso de 

pré-diagnósticos apresentados por consumidores com fins 

lucrativos. 

9.1.2.2  Menor ou igual a 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) 

no caso de pré-diagnósticos apresentados por consumidores sem 

fins lucrativos. 

9.1.2.3  Menor ou igual a 0,95 (zero vírgula noventa e cinco) 

no caso de pré-diagnósticos com fonte incentivada solar 

fotovoltaica. 

9.1.3 Envio do pré-diagnóstico, via portal, até a data limite definida no Item 3 do 

presente edital.  

9.1.4 Atender a todos os parâmetros e requisitos definidos no Anexo 2 do presente 

edital. 

9. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
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9.1.5 Atender a todas as disposições estabelecidas no edital desta Chamada Pública e 

seus anexos.  

9.1.6 Caso sejam identificados, nos pré-diagnósticos enviados, parâmetros e valores 

que não condizem à realidade da unidade consumidora e/ou a região onde os 

projetos serão executados, a Comissão Julgadora poderá realizar ajustes nos 

parâmetros do pré-diagnóstico, de forma a tornar o processo de concorrência o 

mais isonômico possível. Para isso, a Comissão Julgadora poderá levantar 

informações no mercado (novos orçamentos) e/ou na própria unidade 

consumidora. 

9.1.7 Em caso de empate entre os pré-diagnósticos apresentados, serão usados 

sucessivamente os critérios de desempate apresentados a seguir:  

9.1.7.1 A menor relação custo-benefício (RCB) apontada nos 

pré-diagnósticos, considerando 2 (duas) casas decimais, 

desconsiderando-se as demais. 

9.1.7.2 O maior valor de energia economizada (EE) apontada 

nos pré-diagnósticos, considerando 2 (duas) casas decimais, 

desconsiderando-se as demais. 

9.1.7.3 O maior valor de redução de demanda em horário de 

ponta (RDP) apontada nos pré-diagnósticos, considerando 2 

(duas) casas decimais, desconsiderando-se as demais. 

9.1.7.4 Persistindo ainda o empate entre os pré-diagnósticos 

apresentados, será realizado sorteio, em data a ser designada 

pela DISTRIBUIDORA, e previamente comunicada aos 

interessados, que poderão participar da sessão a ser realizada. 

O não atendimento às exigências especificadas neste edital de Chamada Pública 

implicará na desqualificação automática do pré-diagnóstico. 

 

9.2 CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PRÉ-DIAGNÓSTICOS 

Os critérios para classificação e pontuação dos pré-diagnósticos foram definidos em 

conformidade ao documento “Critérios de Seleção para Chamadas Públicas de Projeto”. Os 

itens e a forma de pontuação estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Critérios para pontuação e classificação dos pré-diagnósticos 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

A Relação custo-benefício (A1 + A2) 35 

A1 Relação custo-benefício proporcional 26,25 

A2 Relação custo-benefício ordenada 8,75 

B 
Peso do investimento em equipamentos 

no custo total 
5 

C 

Impacto direto na economia de energia 

e na redução de demanda na ponta (C1 

+ C2) 

15 

C1 Impacto na economia de energia 9 

C2 
Impacto na redução de demanda na 

ponta 
6 

D 
Qualidade na apresentação do projeto 

(D1+D2+D3+D4) 
10 

D1 Qualidade global do projeto 2 

D2 Bases do projeto 2 

D3 
Consistência do cronograma 

apresentado 
2 

D4 Estratégia de M&V apresentada 4 

E 

Capacidade para superar barreiras de 

mercado e efeito multiplicador (E1 + E2 

+ E3) 

0 

E1 
Eficácia na quebra de barreiras de 

mercado 
0 

E2 
Induz comportamentos de uso eficiente 

da energia 
0 

E3 
Destina-se a segmentos com barreiras 

mais relevantes 
0 

F 
Experiência em projetos semelhantes 

(F1+F2+F3+F4) 
15 

F1 Experiência nos usos finais propostos 4,5 

F2 Experiência no PEE 4,5 

F3 Certificação CMPV da EVO 3 
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ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

F4 Outras certificações pertinentes 3 

G Contrapartida 10 

H Incentivo a usos finais 5 

I Ações educacionais e divulgação 5 

TOTAL 100 

 

 

Item A - Relação custo-benefício 

 

𝑨 = 𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 

 

 

 

 

Item A1 - Relação custo-benefício proporcional 

Pontuação de cada medida atribuída de forma proporcional à mínima RCB. 

 

𝑨𝟏 = 𝑨𝑨𝟏 ×
𝑹𝑪𝑩𝒎í𝒏

𝑹𝑪𝑩
 

Onde:  

AA1: Pontuação atribuída ao subcritério A1 

RCB: Relação custo-benefício do projeto, considerando apenas a parcela aportada 

pelo PEE.  

RCBmín: Menor relação custo-benefício entre os projetos concorrentes à Chamada 

Pública. 
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𝑰𝑲 =
𝑲

𝑪𝑻
 

 

 

Item A2 - Relação custo-benefício ordenada  

Para mitigar o efeito monopolizador de projetos com RCB muito abaixo da média, 

este subcritério espaça igualmente a pontuação entre os projetos. A pontuação de cada 

projeto é atribuída de acordo com uma lista ordenada descendente dos valores de RCB, 

como abaixo: 

𝑨𝟐 = 𝑨𝑨𝟐 ×
𝒌 − 𝟏

𝒏 − 𝟏
 

 

Onde: 

AA2: Pontuação atribuída ao subcritério A2 

k: Posição do projeto na lista.  

n: Número de projetos apresentados. 

 

 

Item B - Peso do investimento em equipamentos no custo total do projeto 

Este critério visa premiar as medidas que maximizem o investimento direto em 

equipamentos, em detrimento dos custos indiretos ou administrativos associados à ação 

de eficiência energética, como forma de se ter uma maior confiabilidade no sucesso do 

projeto.  

 

 

Onde: 

IK: Índice de investimento direto em equipamentos.  

K: Custo em equipamentos financiado pelo PEE. 

CT: Custo total do projeto financiado pelo PEE. 

 

 

𝑩 = 𝑩𝑩 ×
𝑰𝑲

𝑰𝑲𝒎á𝒙
 

 

Onde:  

BB: Pontuação atribuída ao critério B  

IKmáx: Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas 

apresentadas. 
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𝑪 = 𝑪𝑪𝟏 𝒙 
𝑬𝑷

𝑬𝑷𝒎á𝒙
    

Item C - Impacto direto na economia de energia e na redução de demanda na ponta 

Este critério visa destacar os projetos com maior impacto nos benefícios 

energéticos diretos, que é um dos objetivos do programa. 

 

𝑪 = 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 

 

Item C1 – Impacto direto na economia de energia  

Como tem havido defasagens entre o período real da ponta e o tarifado, a 

distribuidora pode aumentar o peso relativo da economia de energia neste critério em 

detrimento da redução de demanda na ponta. 

 

 

 

Onde:  

CC1: Pontuação atribuída ao subcritério C1.  

EP: Energia economizada pelo projeto (MWh/ano).  

EPmáx: Máximo valor de energia economizada entre os projetos concorrentes à 

Chamada Pública (MWh/ano).  

 

 

 

Item C2 – Impacto direto na redução de demanda na ponta  

 

𝑪𝟐 = 𝑪𝑪𝟐 𝒙 
𝑫𝑷

𝑫𝑷𝒎á𝒙
    

 

Onde: 

CC2: Pontuação atribuída ao subcritério C2.  

DP: Demanda na ponta reduzida pelo projeto (kW).  

DPmáx: Máximo valor de demanda na ponta reduzida entre os projetos concorrentes 

à Chamada Pública (kW). 
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Item D - Qualidade do projeto  

A qualidade do projeto, especialmente nos mercados ainda não maduros, é um 

requisito muito importante para o sucesso do programa.  

 

 𝑫 = 𝑫𝟏 + 𝑫𝟐 + 𝑫𝟑 + 𝑫𝟒 

 

Item D1 – Qualidade global do projeto 

Este subcritério visa valorizar os projetos bem feitos, com consistência técnica e 

econômica, com maior probabilidade de sucesso. A distribuidora deverá levar em 

consideração aspectos como: correção dos cálculos apresentados, descrição clara e 

adequada dos objetivos e das ações propostas, encadeamento dos itens do projeto, 

atendimento ao edital da Chamada Pública e seus Anexos.  

 

𝑫𝟏 = 𝑫𝑫𝟏𝒙 𝑫𝟏% 

 

Onde: 

DD1: Pontuação atribuída ao subcritério D1. 

D1%: Nota percentual atribuída à qualidade global do projeto 

 

Item D2 – Bases do projeto 

Este subcritério reforça a pontuação em projetos com bases sólidas. A distribuidora 

deverá levar em consideração aspectos como: consistência do levantamento de dados, 

custos adequados, estimativas adequadas de economia de energia e redução de demanda 

na ponta.  

𝑫𝟐 = 𝑫𝑫𝟐𝒙𝑫𝟐% 

 

Onde: 

DD2: Pontuação atribuída ao subcritério D2.  

D2%: Nota percentual atribuída à consistência das bases do projeto 
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𝑫𝟒 = 𝑫𝑫𝟒𝒙 𝑫𝟒% 

Os pré-diagnósticos que apresentarem dados de medição para os usos finais terão 

maior pontuação no critério de seleção “Qualidade do Projeto” (quesito D dos critérios de 

classificação apresentados no edital), em detrimento aos pré-diagnósticos que utilizarem 

simulações para os cálculos dos benefícios.  

Item D3 – Cronograma 

Este subcritério reforça a ideia da necessidade de estabelecimento de períodos 

adequados às diversas tarefas como representativo da expertise do proponente. Deve-se 

avaliar a consistência do cronograma apresentado, levando em consideração aspectos 

como: tempo de aquisição dos equipamentos, tempo para implantação das ações, tempo 

para os períodos de M&V de linha de base e determinação da economia.  

 

𝑫𝟑 = 𝑫𝑫𝟑 𝒙 𝑫𝟑% 

Onde: 

DD3: Pontuação atribuída ao subcritério D3.  

D3%: Nota percentual atribuída à consistência do cronograma  

 

 

Item D4 – Estratégia de Medição e Verificação (M&V) 

A M&V é parte essencial de qualquer projeto de eficiência energética, como a forma 

adequada de medir os seus resultados. Deve-se levar em consideração aspectos como: 

determinação das variáveis independentes, plano de medição adequado da 

energia/demanda e variáveis independentes, modelo da energia, equipamentos de 

medição, períodos de medição, opção do PIMVP (EVO, 2012).  

 

 

 

Onde:  

DD4: Pontuação atribuída ao subcritério D4.  

D4%: Nota percentual atribuída à estratégia de M&V  

 

Item E - Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador  

Este critério representa um dos objetivos principais do PEE. No entanto, mostrou-se 

de difícil quantificação, além de estar de certa forma contemplado em outros critérios, o 

que fez com que sua pontuação fosse reduzida. Procurou-se também descrever os aspectos 

que devem ser considerados em cada subcritério.  

 

𝑬 = 𝑬𝟏 + 𝑬𝟐 + 𝑬𝟑 



 
 

30 
 

Item E1 – Eficácia na quebra de barreiras de mercado  

Este critério visa contemplar projetos que, pelo exemplo que tragam quando 

realizados, possam induzir a quebra de barreiras. Considerar aspectos como: tecnologias 

com alto potencial ainda não explorado de eficiência energética na tipologia (exemplo: 

acionador de velocidade variável – conversor de frequência – na indústria), tecnologias 

novas ainda não consolidadas, uso de recursos de programas de financiamento à eficiência 

energética (por exemplo, PROESCO do BNDES). 

 

𝑬𝟏 = 𝑬𝑬𝟏𝒙 𝑬𝟏% 

Onde:  

EE1: Pontuação atribuída ao subcritério E1.  

E1%: Nota percentual atribuída ao quesito  

 

Item E2 – Induz comportamentos de uso eficiente da energia 

Este critério reforça os projetos que possam, também pelo exemplo quando 

implantados, induzir comportamentos de uso eficiente da energia. Considerar aspectos 

como: uso de gestão energética, uso de sistemas de informação do uso da energia, 

sistemas automáticos que otimizem o desempenho de equipamentos e sistemas. 

 

𝑬𝟐 = 𝑬𝑬𝟐𝒙 𝑬𝟐% 

Onde:  

EE2: Pontuação atribuída ao subcritério E2.  

E2%: Nota percentual atribuída ao quesito  

 

 

Item E3 – Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes  

Este critério visa premiar os projetos que pretendem enfrentar os segmentos com 

maiores desafios. Dentro da tipologia visada, considerar os setores com maior potencial 

ainda inexplorado (por exemplo, cerâmicas no setor industrial). 

 

 

𝑬𝟑 = 𝑬𝑬𝟑𝒙 𝑬𝟑% 

Onde:  

EE3: Pontuação atribuída ao subcritério E3.  

E3%: Nota percentual atribuída ao quesito  
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𝑭𝟏 = 𝑭𝑭𝟏𝒙 𝑭𝟏% 

 

Item F - Experiência em projetos semelhantes  

Experiência do proponente é relevante para o sucesso do projeto. O proponente 

deverá comprovar sua experiência em execução de projetos de eficiência energética na 

tipologia considerada, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, 

fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, declarando de 

forma clara e precisa que a proponente executou ou está executando serviços de eficiência 

energética.·. 

 

𝑭 = 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 + 𝑭𝟑 + 𝑭𝟒 

 

Item F1 – Experiência nos usos finais propostos 

Este subcritério visa avaliar a experiência no uso final do proponente, mesmo que 

seja neófito em eficiência energética ou no PEE. Considerar a comprovação de serviços 

prestados nos usos finais propostos, em especial em eficiência energética.  

𝑭𝟏 = 𝑭𝑭𝟏𝒙 𝑭𝟏% 

 

Onde:  

FF1: Pontuação atribuída ao subcritério F1.  

F1%: Nota percentual atribuída à experiência nos usos finais propostos  

 

Para este critério, a pontuação atribuída variará de acordo com a quantidade de 

comprovações apresentadas para os usos finais propostos, além daquelas solicitadas no 

item 7.1.3 deste edital, conforme detalhado abaixo: 

 Nenhuma comprovação além das solicitadas no item 7.1.3 = 0,0 ponto 

 Até três comprovações, para cada uso final, além das solicitadas no item 7.1.3 

= 1,0 ponto 

 De quatro a seis comprovações, para cada uso final, além das solicitadas no 

item 7.1.3 = 2,0 pontos 

 De sete a nove comprovações, para cada uso final, além das solicitadas no item 

7.1.3 = 3,0 pontos 

 Acima de dez comprovações, para cada uso final, além das solicitadas no item 

7.1.3 = 4,5 pontos 

 

Item F2 – Experiência no PEE 

A experiência no PEE é importante, mas não deve constituir barreira à entrada de 

novas empresas executoras. Considerar a comprovação de serviços prestados em projetos 

do PEE. 
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𝑭𝟐 = 𝑭𝑭𝟐𝒙 𝑭𝟐% 

 

Onde:  

FF2: Pontuação atribuída ao subcritério F2.  

F2%: Nota percentual atribuída à consistência nas bases do projeto  

 

Para este critério, a pontuação atribuída variará de acordo com a quantidade de 

comprovações apresentadas dos serviços prestados em projetos do PEE, conforme 

detalhado abaixo: 

 Até duas comprovações = 1,0 ponto 

 De três a cinco comprovações = 2,0 pontos 

 De seis a oito comprovações = 3,0 pontos 

 Acima de nove comprovações = 4,5 pontos 

 

Item F3 – Certificação CMPV da EVO 

A certificação CMPV é reconhecida no mundo como comprovação de expertise em 

M&V. Considerada a existência na equipe executora de profissional certificado em medição 

e verificação (CMPV – Certified Measurement and Verification Professional) pela EVO 

(Efficiency Valuation Organization). A distribuidora poderá atribuir pontuações parciais 

considerando o número de profissionais certificados ou a experiência demonstrada em 

M&V.  

 

𝑭𝟑 = 𝑭𝑭𝟑𝒙 𝑭𝟑% 

Onde:  

FF3: Pontuação atribuída ao subcritério F3.  

F3%: Nota percentual atribuída ao quesito 

 

Para este critério, a pontuação atribuída variará de acordo com a quantidade de 

profissionais certificados, conforme abaixo determinado: 

 Nenhuma pessoa certificada = 0,0 ponto 

 1 Pessoa Certificada = 1,0 ponto 

 2 ou mais pessoas Certificadas = 3,0 pontos 

 

Item F4 – Outras certificações pertinentes 

Outras certificações devem ser estimuladas para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados. Considerar a existência na equipe executora ou na entidade executora do 
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processo de certificações relativas à execução de projetos de eficiência energética (por 

exemplo, o QUALIESCO da ABESCO). A distribuidora poderá atribuir pontuações parciais 

considerando o número de profissionais certificados ou a experiência acumulada na 

certificação.  

𝑭𝟒 = 𝑭𝑭𝟒𝒙 𝑭𝟒% 

 

Onde:  

FF4: Pontuação atribuída ao subcritério F4.  

F4%: Nota percentual atribuída às certificações pertinentes. 

  

Para este critério, a pontuação atribuída variará de acordo com a quantidade de 

certificados apresentados, conforme abaixo determinado: 

 Nenhum certificado = 0,0 ponto 

 1 certificado = 1,0 ponto 

 2 ou mais certificados = 3,0 pontos 

 

Item G - Contrapartida  

O PEE deve ser um programa incentivador do mercado de eficiência energética e 

não tomar o seu lugar. Para tal, é necessário que haja cada vez mais contribuições outras 

para a realização de projetos. Este critério estimula o aporte de outros recursos, além do 

PEE, para a consecução do projeto.  

𝑷𝑰 =
𝑰𝒏𝒗𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍− 𝑰𝒏𝒗𝑷𝑬𝑬

𝑰𝒏𝒗𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Onde:  

InvPEE: Investimento aportado pelo PEE.  

Invtotal: Investimento total do projeto. 

 

 

𝑮 = 𝑮𝑮 ×
𝑷𝑰

𝑷𝑰𝒎á𝒙
 

 

Onde:  

GG: Pontuação atribuída ao critério G.  

PI Max: Máximo valor do índice PI entre os projetos concorrentes à Chamada Pública. 
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Item H - Incentivo a usos finais   

Este critério visa incentivar a exploração de potenciais de eficiência energética em 

diferentes usos finais. De acordo com o mercado da DISTRIBUIDORA, cada uso final 

recebeu um peso de acordo com seu potencial e/ou com relação a barreiras para a sua 

exploração. Por determinação da ANEEL, o uso final “iluminação” deve ter peso 1(um) e o 

uso final “fontes incentivadas” deve ter a maior pontuação entre os usos finais.  

Tabela 6 - Peso dos usos finais 

USO FINAL PESO USO FINAL PESO 

Aquecimento Solar 8,00 Iluminação 1,00 

Ar Comprimido 5,00 Motores Elétricos12 5,00 

Bombas de vácuo 5,00 Refrigeração 5,00 

Bombas Hidráulicas 5,00 Sistemas Motrizes 8,00 

Condicionamento Ambiental 8,00 Soprador de Ar 5,00 

Equipamento Hospitalar 7,00 
Trocador de Calor para 

Chuveiro 
5,00 

Fontes incentivadas 10,00 Outros 2,00 

 

 

𝑫𝑼𝑭 = [∑ 𝒐𝒓𝒅𝒊 𝒙 𝑷𝒊 𝒙 (𝟏 + 
𝑰𝒏𝒗𝒊 − 𝑰𝒏𝒗̅̅ ̅̅ ̅

𝑰𝒏𝒗𝑷𝑬𝑬
)

𝒊

] − 𝟏 

Onde:  

i: Usos finais contemplados (1,2,3 ...). 

Ordi: Ordem (1,2,3...) do uso final em valores crescentes de investimento aplicado do 

PEE 

Pi: Peso considerado de cada uso final. 

Invi: Valor do investimento do PEE no uso final i. 

𝐈𝐧𝐯̅̅ ̅̅ ̅: Investimento médio do PEE em usos finais. 

InvPEE: Valor total do investimento do PEE. 

 

𝑯 = 𝑯𝑯 ×
𝑫𝑼𝑭

𝑫𝑼𝑭𝒎á𝒙
 

 

 

                                                           
12 Considerar quando as ações envolverem somente a troca do motor 
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Onde: 

HH: Pontuação atribuída ao critério H. 

DUFmáx: Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à Chamada 

Pública. 

 

Item I - Ações educacionais, divulgação e gestão 

Este item visa incentivar a aplicação de recursos13 em ações de treinamento, 

capacitação, divulgação (marketing) interno ou externo e gestão energética, esta última 

com incentivo duplo, pela sua importância. Estes investimentos devem ser usados para 

estabelecer ou consolidar a implantação de um sistema de gestão energética na instalação 

hospedeira do projeto14. 

 

𝑷𝑻 =
𝑰𝒏𝒗𝒂𝒆𝒅 +  𝟐 𝒙 𝑰𝒏𝒗𝒈𝒆

𝑰𝒏𝒗𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Onde: 

Invaed: Investimento total em ações educacionais (treinamento e capacitação) e 

divulgação de ações e resultados (marketing) 

Invge: Investimento em gestão energética. 

Invtotal: Investimento total do projeto. 
 

 

 

𝑰 = 𝑰𝑰 ×
𝑷𝑻

𝑷𝑻𝒎á𝒙
 

 

Onde: 

II: Pontuação atribuída ao critério I. 

PTmáx: Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada Pública. 

 

9.3 AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS – SEGUNDA FASE 

Para pré-diagnósticos qualificados na primeira fase desta Chamada Pública, o seu 

correspondente diagnóstico energético deverá ser apresentado à Distribuidora no prazo 

limite estabelecido no cronograma da Tabela 1 para avaliação da Comissão Julgadora, 

conforme premissas estabelecidas no Item 6.2 deste edital. 

 

                                                           
13 Estes investimentos são limitados pelo impacto que produzem no critério A. 
 
14 Ver definição de “gestão energética”, no Glossário – ANEXO 1. Os recursos devem ser utilizados para estes 

fins. O atendimento à ISO 50001 é indicado, mas opcional. 
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9.3.1 Após a avaliação da Comissão Julgadora, poderão 

ser solicitadas até 2 (duas) revisões do diagnóstico energético e 

Plano de M&V. A primeira revisão deve ser entregue, 

obrigatoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos à 

Distribuidora e a segunda revisão deve ser entregue em até 7 

(sete) corridos. Os documentos enviados devem apresentar 

controle de revisão, que identifique, no mínimo, a versão, a data 

e os itens revisados. Todas as alterações realizadas devem ser 

identificadas detalhadamente. Após a 2ª revisão, caso os 

documentos ainda apresentem inconsistências com os requisitos 

solicitados neste edital e em seus anexos, o diagnóstico 

energético estará automaticamente desclassificado e os 

recursos provisionados serão destinados para outros projetos. 

 

9.4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da qualificação dos pré-diagnósticos de eficiência energética será 

divulgado pela DISTRIBUIDORA por meio do portal de Chamada Pública de Projetos, que 

pode ser acessado pelo endereço eletrônico da DISTRIBUIDORA. 

Na divulgação do resultado dos pré-diagnósticos reprovados e não classificados, 

eventualmente poderão ser divulgadas as propostas classificadas, porém sem a pontuação 

final, pois a interposição de recurso em face dessa decisão ainda estará vigente. Após a 

avaliação do recurso será divulgado o resultado final, com pontuação e ranking dos pré-

diagnósticos efetivamente selecionados para segunda fase desta Chamada Pública, 

conforme cronograma apresentado na Tabela 1.  

 

9.5 RECURSOS 

Eventuais recursos poderão ser interpostos pelo consumidor, referente às avaliações 

dos pré-diagnósticos, conforme cronograma apresentado na Tabela 1. Caso o consumidor 

manifeste recurso, este deverá apresentar documento único montando defesa, contendo 

todas as evidências que comprovem sua argumentação. Reforça-se que neste processo 

não será permitida a submissão de novos documentos ou novas informações para 

reavaliação. 

Após o período de interposição de recursos, o documento recebido da interposição 

será avaliado pela Comissão Julgadora e poderá ser aceito, aprovando o pré-diagnóstico, 

ou não aceito, reprovando em definitivo a proposta avaliada. 

O envio da documentação do recurso será exclusivamente de maneira eletrônica, via 

Portal de Chamada Pública. 
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As formas de contratação com as empresas proponentes e/ou unidades consumidoras 

seguirão o abaixo informado. 

Tabela 7 - Formas de Contratação 

MODALIDADE CONSUMIDOR EMPRESA PROPONENTE 

Poder Público e Serviços 

Públicos (desde que as 

ações com direito a voto 

pertençam em sua 

maioria à União, aos 

Estados, ao Distrito 

Federal, aos Municípios 

ou a entidade da 

administração indireta) e 

Iluminação Pública 

Termo de Cooperação 

Técnica Sem Repasse de 

Recurso (Anexo 5) 

DISTRIBUIDORA firma contrato turn-

key com empresa proponente     

(Anexo 7) 

Instituições sem fins 

lucrativos com caráter 

filantrópico ou com fins 

assistenciais 

Termo de Cooperação 

Técnica Com Repasse de 

Recurso (Anexo 6) 

Instituição firma contrato com 

empresa proponente  

Demais Consumidores 
Contrato de 

Desempenho (Anexo 4) 

Consumidor firma contrato com 

empresa proponente  

 

Os repasses de recurso realizados pela DISTRIBUIDORA dependerão das ações 

efetivamente realizadas durante a vigência do contrato e serão efetuados de acordo com 

os usos finais/ações de eficiência energética constantes no projeto, conforme Item 5 do 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

10. FORMAS DE CONTRATAÇÃO 
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A DISTRIBUIDORA não possui vínculo contratual com a empresa proponente nos 

modelos de contratação de Termo de Cooperação Técnica com Repasse de Recursos e 

Contrato de Desempenho. Dessa forma, a empresa proponente deve verificar junto ao 

cliente como será efetuado o pagamento de acordo com o andamento do projeto e repasse 

realizado pela DISTRIBUIDORA. 

Conforme Item 5.4 do Anexo 8, Condições Gerais para Contratação de Obras e Serviços 

da Neoenergia, em cada pagamento de serviço efetuado pela DISTRIBUIDORA, será retido 

5% (cinco por cento) do valor da fatura, devendo essa retenção ser entendida como 

garantia de cumprimento por parte do executante de suas obrigações contratuais. Este 

item não é aplicado para contratos de desempenho 

Conforme Item 4.10 do Anexo 8, Condições Gerais para Contratação de Obras e 

Serviços da Neoenergia, a empresa proponente deverá apresentar, 15 dias após a 

assinatura de Contrato Turn Key, Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura ampla e 

importância não inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por evento.  

No caso das modalidades de contratação de Termo com Repasse de Recursos e 

Contrato de Desempenho, o CLIENTE deverá enviar o seguro com o prazo de 15 dias 

contados a partir da assinatura dos termos jurídicos entre o CLIENTE e a DISTRIBUIDORA. 

Alternativamente, o seguro poderá ser contratado e apresentado pela empresa executora. 

Caso não seja apresentado neste tempo, a DISTRIBUIDORA reserva-se ao direito de 

cancelar o instrumento jurídico sem que isso signifique qualquer direito a empresa 

proponente ou ao CLIENTE. 

A proposta de apólice deverá ser aprovada previamente pela DISTRIBUIDORA. 

O início do projeto só será permitido após a validação, emissão e pagamento da 

apólice de seguro e os repasses/pagamentos não serão realizados até que estas etapas 

sejam cumpridas. 

 

10.1 CONSUMIDORES SUJEITOS A CONTRATO DE DESEMPENHO     

10.1.1 Para os contratos de desempenho, a aquisição dos equipamentos e a 

contratação dos serviços pertinentes à implantação do projeto ficarão a cargo 

do cliente, que será reembolsado pela distribuidora após a comprovação da 

realização de cada etapa, nos termos deste edital e seus anexos.  

10.1.2 A Figura 1 a seguir apresenta as fases e o fluxo de contratação dessa 

Chamada Pública para os clientes sujeitos a contrato de desempenho. 

10.1.3 No Anexo 4 é apresentado o Modelo do Contrato de Desempenho a ser 

firmado entre a DISTRIBUIDORA e o consumidor. 
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10.2 CONSUMIDORES SUJEITOS A TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

10.2.1 Os pré-diagnósticos energéticos enviados, via portal, 

pelos clientes sujeitos a termo de cooperação, seguirão o fluxo 

da Figura 2. 

 

 

Figura 1 - Clientes sujeitos a contrato de desempenho 

2ª FASE  

Resultado do 

diagnóstico energético 

e Contratação 

Prospecção de 

oportunidade de 

eficiência 

energética 

Submissão do pré-

diagnóstico 

Seleção dos pré-

diagnósticos 

energéticos 

Submissão do 

Diagnóstico 

Energético e Plano 

de M&V 

Carta de 

Apresentação e 

Concordância 
Critérios do 

edital da 

Chamada 

Pública 

Critérios do 

edital da 

Chamada 

Pública 

Contratação 

Projeto e Obra² 

Assinatura do 

Contrato de 

Desempenho 

com o cliente 

 

Avaliação do 

Diagnóstico 

Energético e 

Plano de M&V 

Avaliação e 

Seleção dos 

pré-

diagnósticos 

Envio do pré-

diagnóstico 

Elaboração do 

pré-diagnóstico¹ 

AMBIENTE 

CLIENTE 

AMBIENTE 

DISTRIBUIDORA 

1ª FASE  

NOTA 1 – Os custos decorrentes da elaboração do pré-diagnóstico energético serão de responsabilidade do cliente e não 

serão remunerados ou reembolsados pela distribuidora.  

NOTA 2 - Entende-se por Projeto a realização das seguintes etapas: Projeto executivo; Gerenciamento e Aquisição de Materiais 

e Equipamentos; Execução da Obra; Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos; Relatório de M&V; Treinamento e 

Capacitação; Auditoria; Relatório Final ANEEL e Data-Book. 
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NOTA 1 – Os custos decorrentes da elaboração do pré-diagnóstico energético serão de responsabilidade do cliente e não 

serão remunerados ou reembolsados pela distribuidora.  

NOTA 2 - Entende-se por Projeto a realização das seguintes etapas: Projeto Executivo; Gerenciamento e Aquisição de 

Materiais e Equipamentos; Execução da Obra; Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos; Relatório de M&V; 

Treinamento e Capacitação; Auditoria; Relatório Final ANEEL. 

NOTA 3 – As empresas proponentes assinam contrato com a Distribuidora apenas nos casos informados na Tabela 7. 

 

Resultado do 

diagnóstico energético 

e Contratação 

 

Prospecção de 

oportunidade de 

eficiência 

energética 

Submissão do 

pré-diagnóstico 

Seleção dos pré-

diagnósticos 

energéticos 

Submissão do 

Diagnóstico 

Energético e Plano de 

M&V 

 

Carta de 

Apresentação 

e 

Concordância 

Critérios do 

edital da 

Chamada 

Pública 

Contratação 

Projeto e Obra² 

 

Assinatura de 

Termo de 

Cooperação 

e/ou Contrato 

com a 

Empresa 

Proponente 3  

Avaliação do 

Diagnóstico 

Energético e Plano 

de M&V 

Avaliação e 

Seleção dos 

pré-

diagnósticos 

Apresentação 

do pré-

diagnóstico 

Elaboração 

do pré-

diagnóstico¹ 

AMBIENTE 

CLIENTE 

AMBIENTE 

DISTRIBUIDORA 

1ª FASE  2ª FASE  

Critérios do 

edital da 

Chamada 

Pública 

Figura 2 - Clientes sujeitos a Termo de Cooperação 
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11.1 A DISTRIBUIDORA poderá proceder à revisão de eventuais erros materiais ou 

equívocos de qualquer natureza e a qualquer tempo, podendo para tanto proceder a 

diligências porventura necessárias ao esclarecimento dos fatos. O saneamento do 

erro poderá implicar na desqualificação da proposta ou inabilitação do proponente, 

resguardado o seu direito de recurso, mas em nenhuma hipótese assistindo-lhe 

qualquer direito à reparação de danos materiais ou morais, lucros cessantes, custo 

de desmobilização de recursos materiais e/ou humanos, próprios ou de terceiros, ou 

indenizações de qualquer natureza.  

11.2 Os erros materiais identificados na implantação dos pré-diagnósticos e diagnósticos 

energéticos selecionados e aprovados na presente Chamada Pública serão objeto de 

correção pelo consumidor, se já firmado Contrato de Desempenho ou Termo de 

Cooperação com repasse, ou pela empresa proponente quando firmado um Contrato 

Turn-key, sem ônus para a distribuidora e a qualquer tempo. 

11.3 Considerando que a presente chamada pública é efetuada mediante aporte de 

recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE/ ANEEL), caso a Agência 

Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia ou outra autoridade 

competente, por determinação legal ou regulamentar, venha a determinar à 

DISTRIBUIDORA aplicação diversa de tais recursos, em caráter definitivo ou 

provisório, mas de toda forma passível de afetar os valores disponíveis à realização 

dos projetos da presente chamada, esta será prontamente cancelada, mediante 

comunicação no sítio eletrônico da DISTRIBUIDORA, não assistindo aos interessados, 

ainda que selecionada a sua proposta, direito à reparação de danos materiais ou 

morais, lucros cessantes, custo de desmobilização de recursos materiais e/ou 

humanos, próprios ou de terceiros, ou indenizações de qualquer natureza. 

11.4 Se durante a execução do projeto houver mudanças que descaracterizem o 

Diagnóstico Energético, a DISTRIBUIDORA poderá cancelar a execução do projeto. 

Neste caso a empresa proponente, no formato de Contratação Turn-Key, ou o cliente, 

nos Contratos de Desempenho e nos Termos de Cooperação com Repasse, deverá 

ressarcir a DISTRIBUIDORA em razão dos valores já investidos devidos acréscimos 

corrigidos pela taxa SELIC ou outro índice que possa surgir seja por mudança 

regulatória ou legal. 

 

 

12.1 Os autores dos pré-diagnósticos energéticos (empresas proponentes) não serão de 

forma alguma remunerados pela DISTRIBUIDORA. 

12.2 Os diagnósticos energéticos aprovados apenas serão reembolsados com a 

celebração do contrato de desempenho ou termo de cooperação de acordo com as 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

 

11.CONDIÇÕES ESPECIAIS 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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12.3 Para os pré-diagnósticos aprovados na primeira fase ou diagnósticos energéticos 

selecionados e aprovados na presente Chamada Pública, que por alguma razão 

alheia a DISTRIBUIDORA não forem implementados, a empresa 

proponente/consumidor ficará(ão) suspenso(s) de participar de Chamada(s) 

Pública(s) de Projeto de Eficiência Energética da DISTRIBUIDORA  do ano seguinte. 

Não se admitirá, sob nenhuma circunstância, a justificativa de atrasos ou inexecução 

de obras ou atividades sob o argumento de caso fortuito ou força maior. 

12.4 O consumidor, a empresa proponente (incluindo consorciadas) e seus sócios, são 

responsáveis por todas as informações prestadas nos pré-diagnósticos e 

diagnósticos energéticos e, caso sejam fornecidas dolosamente (má fé) informações 

comprovadamente falsas, ficarão impedidos de participar de qualquer atividade 

relacionada (incluindo orçamentos) às Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência 

Energética da DISTRIBUIDORA por um prazo de 02 (dois) anos. Além da empresa 

proponente, demais empresas que possuam sócios em comum ou que apresentem 

proposta por meio de consórcio em conjunto, também não poderão participar de 

qualquer atividade relacionada à Chamada Pública de Projetos pelo mesmo período.  

12.5 Caso o pré-diagnóstico contemple a substituição de um equipamento que foi 

instalado com recursos oriundos do PEE da DISTRIBUIDORA e que ainda esteja 

dentro do seu período de vida útil, o pré-diagnóstico apresentado será 

automaticamente desqualificado. 

12.6 Após a aprovação do diagnóstico energético, a DISTRIBUIDORA irá elaborar o Quadro 

de Incidência Tributária – QIT - considerando a legislação tributária vigente. O 

Termo/Contrato apenas será firmado com a assinatura do referido Quadro pelas 

partes. 

12.7 Em nenhuma hipótese, a empresa proponente poderá exigir junto aos clientes ao 

longo da execução dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem não 

contemplados no edital e/ou no termo de cooperação ou contrato de desempenho. 

Caso a empresa proponente queira oferecer outro serviço ao cliente, deverá 

comprovar previamente à DISTRIBUIDORA a sua desvinculação com o objeto do 

projeto.  

 

 

 

Para fins desta Chamada Pública de Projetos, será entendido por “dados pessoais” 

toda informação guardada, processada ou transmitida pelos Participantes 

(DISTRIBUIDORA, empresa proponente, cliente ou outro participante) relativa a uma pessoa 

identificada ou identificável, assim como qualquer outro significado de acordo com a 

legislação aplicável à matéria de proteção de dados pessoais.  

Os dados pessoais serão considerados informação confidencial para efeitos da 

aplicação das medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da informação. 

13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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Para além dos dados dos representantes dos Participantes e das pessoas de contato 

acima mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a 

responsabilidade dos Participantes e estas tenham acesso como consequência desta 

Chamada Pública de Projetos, deverá ser respeitado o previsto na legislação vigente. 

Os dados pessoais comunicados através da Chamada Pública de Projetos serão 

tratados pelos Participantes com o propósito exclusivo de gerenciar seu desenvolvimento 

e cumprir as obrigações legais e contratuais decorrentes. Os dados pessoais serão 

mantidos pelo tempo necessário para atender às responsabilidades legais e contratuais 

correspondentes. Em particular, os Participantes concordam em não utilizar os dados 

pessoais obtidos da outra parte ou a que tenham acesso, para outros fins que não os 

contidos neste Edital, nem para atribuí-los, nem mesmo para seu armazenamento. 

Além disso, os Participantes garantem que dispõem das medidas técnicas e 

organizacionais necessárias e adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais a 

que têm acesso como resultado de sua relação com outro Participante e para impedir sua 

alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

Os Participantes devem cumprir com a legislação em vigor no que tange ao tratamento 

de dados pessoais, sem prejuízo de impender os esforços necessários para não causar 

danos à contraparte. 

Qualquer dos Participantes notificará imediatamente o outro Participante a existência 

de qualquer incidência de segurança, com caráter imediato, e em todo caso no prazo de 

até 24 horas após ter conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal inferior, e 

assistirá e cooperará com os Participante divulgador do dados pessoal com relação a 

qualquer comunicação necessária a terceiros e outras medidas razoáveis para remediar a 

situação que solicite este Participante, ou sejam exigíveis por lei. 

 

 

Toda e qualquer solicitação de esclarecimentos e/ou informações adicionais, 

referentes a esta CHAMADA PÚBLICA, deverá ser realizada via portal, acessível através da 

página da DISTRIBUIDORA (conforme item 3) até a data definida no item 3 do presente 

edital. 

A DISTRIBUIDORA não atenderá solicitações de esclarecimentos e/ou informações 

adicionais que não estejam em conformidade com o estabelecido neste item. 

Esclarecimentos e/ou informações adicionais poderão ser divulgadas através do Portal 

da Chamada Pública de Projetos. 

 

14. ESCLARECIMENTOS 
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1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo estabelecer os requisitos para a apresentação 

dos pré-diagnósticos e diagnósticos energéticos nas respectivas fases da Chamada Pública 

de Projetos do Programa de Eficiência Energética das DISTRIBUIDORAS DA NEOENERGIA 

REE-001/2021, bem como, na etapa de implantação do projeto, para a contratação e 

fornecimento de materiais/equipamentos e serviços. O cumprimento desses requisitos é 

obrigatório para o consumidor, para a empresa proponente e para a empresa executora 

em qualquer modalidade de contratação. 

 

2 REQUISITOS GERAIS 

 

 Os projetos deverão obedecer, obrigatoriamente, todas as disposições constantes 

no documento Procedimentos do Programa de Eficiência Energética PROPEE: 

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº920, DE FEVEREIRO DE 2021, elaborado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 Caso o pré-diagnóstico contemple diferentes unidades consumidoras, com níveis 

de tensão de fornecimento distintos ou não, o detalhamento dos resultados 

esperados (incluindo o cálculo da Relação Custo-Benefício – RCB) deverá ser 

apresentado, individualmente, por unidade consumidora.  

 As unidades consumidoras devem apresentar histórico de consumo regular com 

a DISTRIBUIDORA, ou seja, não serão aceitos pré-diagnósticos energéticos em que 

as unidades contempladas estejam sendo faturadas somente pelo custo de 

disponibilidade. 

 Somente serão aceitos pré-diagnósticos que contemplem a eficientização de usos 

finais de energia elétrica, ou seja, a substituição de materiais e equipamentos 

existentes por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem energia elétrica. 

Não será permitida a substituição parcial ou total da energia elétrica por gás, 

energéticos fósseis ou biomassa.  

 O consumidor que possuir outra fonte de geração de energia elétrica, além da 

energia elétrica disponibilizada pela DISTRIBUIDORA, deverá considerar APENAS 

a energia economizada e a redução de demanda na ponta da energia suprida pela 

DISTRIBUIDORA, no cálculo da RCB. 

 Não será permitida a eficientização de usos finais através de aquisição de 

equipamento eficiente por meio de aluguel ou leasing, ou seja, os equipamentos 

a serem instalados deverão ser comprados e fazerem parte do patrimônio do 

consumidor. Desta mesma forma, não será permitida a substituição de 

equipamentos/sistemas alugados. 

 A taxa de desconto a considerar será a mesma especificada no Plano Nacional de 

Energia – PNE, vigente na data de submissão do projeto. Para a presente 

Chamada Pública, deve-se considerar a taxa de desconto de 8% (oito por cento) 

ao ano. 

 Para os sistemas propostos, deve ser cumprido o disposto nas normas brasileiras 

vigentes de acordo com a atividade exercida na unidade consumidora e/ou tipo 

de instalação, como exemplo hospitais, indústrias, hotéis, instituições de ensino, 

etc. 
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 Para os pré-diagnósticos que contemplarem a inclusão de geração de energia 

elétrica a partir de Fontes Incentivadas, serão aceitas somente propostas que 

contemplarem a inclusão de geração de energia que utilize fonte com base em 

energia solar fotovoltaica. 

 Quando se tratar de uma unidade consumidora beneficiada em uma ação do PEE 

anteriormente, deve ser comprovado dentro do pré-diagnóstico que os 

equipamentos existentes já superaram suas vidas úteis ou não foram adquiridos 

com recursos advindos do PEE.  

 Após a aprovação do diagnóstico energético e do instrumento jurídico (termo ou 

contrato), deve ser elaborado projeto executivo como primeira etapa do projeto. 

 O diagnóstico energético deverá apresentar laudo estrutural, realizado por 

responsável técnico com experiência comprovada em cálculo estrutural (currículo, 

ART, CAT, declaração ou atestado técnico), declarando que a estrutura física 

(telhado ou cobertura) suporta o peso dos equipamentos, estruturas de suporte e 

acessórios propostos a serem instalados. Sendo obrigatório para aquecimento 

solar, geração de energia solar fotovoltaica e todas as demais ações que 

acrescentem carga na estrutura existente. Caso não possua condições para 

suportar o peso extra, o diagnóstico energético será automaticamente 

desclassificado. 

O laudo estrutural deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 Identificação do projeto (incluindo os responsáveis com CREA); 

 Lista dos documentos analisados (plantas, memoriais de cálculos, 

especificações, fotos, etc.); 

 Registro fotográfico completo; 

 Normas de referência e Softwares utilizados; 

 Memorial de cálculo com emissão de ART: 

- Introdução com descrição das estruturas envolvidas, sua utilização atual e o 

objetivo da análise em curso, descrevendo as intervenções pretendidas. 

- Análise das condições atuais de conservação e funcionalidade das estruturas. 

- Carregamentos considerados nos cálculos, (verticais e horizontais; 

permanentes, acidentais e excepcionais) e combinações adotadas. 

- Modelo estrutural e softwares utilizados com versão. 

- Descrição clara das hipóteses consideradas nas análises quanto às 

características dos materiais, carregamentos e combinações adotadas. 

- Apresentação dos resultados com análises e parecer em relação a 

capacidade da estrutura existente de receber os novos carregamentos, com 

ou sem a necessidade de reforço estrutural, ou ainda necessidade de um 

projeto de novos apoios independentes, indicando a solução mais viável. 

- No campo de observações da ART deverá conter um resumo da avaliação 

realizada destacando, pelo menos, as normas, a identificação da edificação 

e do sistema estudado, destacando o acréscimo de carga. 

 Conclusão 
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 No diagnóstico energético, para sistemas a serem instalados em telhados, 

coberturas ou onde haja necessidade de proteção atmosférica, deverá ser emitido 

laudo técnico com ART por profissional qualificado (apresentar comprovação de 

experiência) e habilitado atestando que o sistema SPDA, caso existente, estará 

em conformidade com as normas técnicas vigentes.  

 Para o cálculo de RCB, deve-se considerar a vida útil máxima dos equipamentos 

conforme Tabela 1, ou seja, se a vida útil calculada for superior à sua 

correspondente, a mesma estará limitada ao valor apresentado na Tabela 1 . Para 

as lâmpadas de LED de uso interno, do tipo bulbo e tubular, considerar uma vida 

útil máxima de 15 anos. Para refletores de LED e luminárias de Iluminação 

Pública de LED, de uso externo, considerar uma vida útil máxima de 20 anos. Caso 

os materiais e equipamentos utilizados possuam características diferentes 

daquelas apresentadas ou não estejam listados, estas características deverão ser 

comprovadas, obrigatoriamente, através da apresentação de catálogos técnicos.  

 Todos os equipamentos a serem instalados no âmbito desta CPP e adquiridos com 

recurso do PEE devem ser energeticamente eficientes. Considera-se equipamento 

eficiente aquele detentor do Selo Procel de Economia de Energia, ou 

simplesmente Selo Procel (ELETROBRAS/PROCEL, em parceria com o INMETRO), 

dentro de cada categoria definida naquele programa. O não cumprimento deste 

requisito implica na desclassificação automática do pré-diagnóstico e/ou 

diagnóstico energético. 

2.15.1 Caso não existam no mercado nacional 

equipamentos com Selo Procel necessários ao projeto, deverão ser 

adquiridos equipamentos com Etiqueta A de desempenho 

energético (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE) 

do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), de responsabilidade 

do INMETRO. 

2.15.2 Caso os equipamentos necessários ao projeto não 

sejam contemplados pelo PBE, poderão ser usados os mais 

eficientes disponíveis. Quando houver, no uso final considerado, 

laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO para algum 

equipamento que atenda ao serviço requerido, somente estes 

equipamentos serão aceitos. Os laudos deverão ser renovados a 

cada ano ou a cada novo modelo de equipamento e conter 

preferencialmente, no seu escopo, além da eficiência energética, 

ensaios de vida útil. Quando não houver procedimento específico 

para ensaio de vida útil, ensaios em partes ou na matéria-prima 

utilizada poderão ser aceitos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-99B27EF54632%7D
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Tabela 1 – Vida Útil Máxima 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VIDA ÚTIL 

MÁXIMA 

Acessórios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc) 20 anos 

Lâmpada com tecnologia LED (exceto para aplicação em iluminação 

pública) 1 2 

25.000 horas/ 

limite de 15 anos 

Luminárias 3 15 anos 

Luminárias IP com tecnologia LED 4 50.000 horas/ 

limite de 20 anos 

Luminárias com tecnologia LED 4 50.000 horas/ 

limite de 20 anos 

Aparelhos de ar-condicionado tipo janela1 10 anos 

Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-teto)1  10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensador remoto3 10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensador incorporado3  10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensação a água3  15 anos 

Sistemas de climatização – Split System Central (“splitão”)3 15 anos 

Sistemas de climatização – VRV – Volume de Refrigerante Variável3 15 anos 

Sistemas de climatização – Fan-Coil3  15 anos 

Sistemas de climatização – Fancolete (“baby”) 3  10 anos 

Sistemas de climatização – Chiller à Ar3 15 anos 

Sistemas de climatização – Chiller à Água3  20 anos 

Sistemas de climatização – Torres de Arrefecimento3  15 anos 

Motores1 3 10 anos 

Bombas Centrífugas de Água3  15 anos 

Aparelhos de refrigeração (geladeiras, freezers)1 10 anos 

Sistemas de aquecimento solar (placas, boiler)1 3 20 anos 

Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral3 10 anos 

Autoclaves3 20 anos 

Bombas de calor3 20 anos 

Painéis Fotovoltaicos1 25 anos 

Inversores para sistema solar fotovoltaico3 15 anos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
A vida útil calculada dos equipamentos está limitada ao informado na tabela acima. 
1  Consultar a listagem com os equipamentos certificados com selo PROCEL de eficiência energética no 
endereço eletrônico www.procelinfo.com.br 
2 Características das lâmpadas que deverão estar descritas na proposta de projeto:  FL: Fluxo luminoso 
IRC: Índice de reprodução de cores 
3 Apresentar catálogo para comprovação das características técnicas, no caso de vida útil superior a 
informada na tabela. 
4 Apresentar certificações LM-80 e LM-79 para comprovação das características técnicas, no caso de vida 
útil superior a informada na tabela 

http://www.procelinfo.com.br/


7 

7 
 

3 CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA 

Este item refere-se aos custos da energia evitada (CEE) e custo evitado de demanda (CED) 

que deverão ser utilizados nos pré-diagnósticos a serem apresentados na presente 

Chamada Pública.  

Tabela 2 – Custos evitados de energia - CEE 

Nível De Tensão 
 

Neonergia 

Pernambuco 

Neoenergia 

Coelba 
Neoenergia 

Cosern 
Neoenergia 

Elektro 
Neoenergia 

Brasília 

A2 88 kV a 138 kV  274,59 287,00 347,59 378,80 

A3 69 kV 328,59 273,45 290,07 364,86  

A3a 30 kV a 44 kV  294,90  379,06 404,53 

A4 2,3 kV a 25 kV 351,68 294,90 307,92 379,06 404,53 

AS (Subterrâneo)     438,21 

B3 
Demais Classes 627,36 625,06 558,61 634,08 602,61 

Tabela 3 – Custos evitados de demanda - CED 

Nível De Tensão 
 

Neonergia 

Pernambuco 

Neoenergia 

Coelba 
Neoenergia 

Cosern 
Neoenergia 

Elektro 
Neoenergia 

Brasília 

A2 88 kV a 138 kV  523,56 305,44 248,83 187,42 

A3 69 kV 251,11 337,54 304,89 388,32  

A3a 30 kV a 44 kV  1.212,20  828,53 362,17 

A4 2,3 kV a 25 kV 700,52 1.212,20 932,13 828,53 362,17 

AS (Subterrâneo)     653,64 

B3 

Demais Classes 1.219,25 1.425,92 1104,95 1239,47 1050,24 

 

A análise da viabilidade de fontes incentivadas será feita considerando-se o ponto de 

vista do consumidor. Dessa forma, para pré-diagnósticos com fonte incentivada solar 

fotovoltaica, o CEE utilizado para o cálculo do benefício oriundo da Central Geradora é o 

preço final da energia ativa pago pelo consumidor, incluindo impostos e encargos. A 

geração no horário de ponta não será considerada no cálculo do benefício. Como referência 

devem ser utilizados valores calculados a partir da fatura de eletricidade, conforme previsto 

no Edital desta Chamada Pública. 
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Antes da abertura do projeto junto à ANEEL, caso haja alteração do CEE e/ou CED 

que o inviabilize, a DISTRIBUIDORA informará o valor da contrapartida para que o mesmo 

se torne viável. Caso o consumidor não concorde com o pagamento de contrapartida, o 

projeto será desqualificado e não prosseguirá para a fase de implementação. 

4 SOBRE CUSTOS E ORÇAMENTOS 

 Os preços de aquisição de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, 

devem ser balizados pela média de preços praticada pelo mercado, nas regiões 

onde os projetos serão executados. Não serão aprovados projetos que tenham 

seus preços acima da média praticada pelo mercado. 

 Alertamos que não serão permitidos, em hipótese alguma, orçamentos de 

empresas que sejam partes relacionadas, tais como, mas não se limitando a 

aquelas que tenham ao menos um sócio e/ou responsável técnico em comum 

com a proponente ou cliente, em função de possível conflito de interesse. 

 Para todos os materiais, equipamentos, serviços de descarte, instalação e projeto 

executivo, deverão ser anexados no portal, durante a etapa de pré-diagnóstico, 

obrigatoriamente, no mínimo, 3 (três) orçamentos. Durante as etapas posteriores, 

a empresa proponente (ESCO) deverá considerar orçamentos válidos realizando 

novas consultas ao mercado, caso necessário. A DISTRIBUIDORA poderá incluir, a 

qualquer tempo, outras empresas na coleta de preços, mesmo após aprovação e 

contratação do Projeto. 

4.3.1 Os orçamentos da rubrica “Descarte de Materiais” 

deverão discriminar o custo unitário. Como exemplo, para 

iluminação deve ser detalhado o valor por lâmpada e reator a ser 

descartado unitariamente.  

4.3.2 Os orçamentos de Instalação e Projeto Executivo 

devem vir acompanhados de ART e do(s) correspondente(s) 

Atestado(s) de Capacidade Técnica do responsável técnico para 

comprovar experiência no uso final proposto. Não serão aceitos 

orçamentos de descarte de empresas que não comprovarem ter 

autorização, licenciamento e outros documentos necessários, 

conforme Item 13 deste documento, sendo o projeto passível de 

eliminação caso isso ocorra. 

 Junto ao Diagnóstico Energético, a empresa proponente deverá disponibilizar 

Especificação Técnica e Condições Comerciais de Contratação de todos os itens 

citados no Item 4.3 com os requisitos necessários para que a DISTRIBUIDORA 

possa, a qualquer tempo, indicar fornecedores para participação das coletas de 

preços, mesmo após aprovação e contratação do Projeto. 

 Os orçamentos de materiais só serão aceitos se emitidos por: fabricantes, 

importadores, distribuidores ou representantes do fabricante primário 

(comprovados através de documentação emitida pelo fabricante), de modo a 

garantir que os orçamentos advêm de empresas que praticam esse fornecimento 

de forma regular. Será selecionada a proposta de menor valor que atenda as 

especificações do edital. Nas propostas devem constar CNPJ, validade da proposta 

e contato do responsável pela mesma. 
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 Os orçamentos de serviços serão aceitos apenas de empresas com experiência 

prévia comprovada no tipo de serviço a ser executado, comprovada através de 

ART e seus correspondentes Atestado (s) de Capacidade Técnica. Nas propostas 

devem constar CNPJ das empresas, nome do responsável técnico, validade da 

proposta e contato do responsável pela mesma. Exceção se faz a descarte, que 

deve ser de empresa autorizada e licenciada para tal serviço, conforme Item 13. 

 Para contratos turn-key (Anexo 7), em função da impossibilidade deste 

faturamento direto à DISTRIBUIDORA dos materiais e serviços subcontratados, a 

empresa proponente (ESCO) deverá intermediar o processo de aquisição. Neste 

caso, haverá incidência de tributos, conforme regulamentação tributária, e poderá 

ser aplicada uma taxa de administração. 

4.7.1 Ambos os custos referentes aos Impostos e taxa de 

administração devem ser previstos desde o pré-diagnóstico no 

cálculo da RCB e devem ser detalhados na Planilha Memória de 

Cálculo de Revenda de Material e Serviço (Anexo 14) 

disponibilizada, que deve ser anexada no Portal da Chamada 

Pública de Projetos. Esta deve conter os percentuais aplicados de 

modo que permita a incidência em valores eventualmente 

ajustados durante a execução do projeto. Para isso, no caso do 

projeto aprovado, a memória de cálculo será incorporada ao 

contrato (Anexo 7). Estes cálculos poderão ser submetidos à 

validação do setor tributário da DISTRIBUIDORA. 

4.7.2 A Planilha de Memória de Cálculo de Revenda de 

Material e Serviço é meramente orientativa, sendo de inteira 

responsabilidade da empresa proponente/unidade consumidora 

verificar e validar os cálculos apresentados, podendo, para isso, 

realizar as alterações necessárias nas linhas correspondentes à 

tributação de acordo com a regulamentação tributária vigente. 

Não será permitido alterar o modo de incidência da taxa de 

administração. Caso alguma célula da planilha tenha sua 

fórmula alterada por motivação de regulamentação específica, é 

necessário destacar a célula na planilha e justificar. 

4.7.3 Depois de calculada a taxa de administração, a 

mesma não deverá compor o custo final do material, devendo ser 

separada por uso final e compor a rubrica “outros custos 

indiretos”. Esta rubrica não deve conter outro custo que não seja 

a taxa de administração, eventuais custos financeiros, conforme 

Item 4.8.1. Entende-se que no valor da taxa de administração já 

estão incluídos os tributos para faturamento. O valor da taxa de 

administração será faturado em nota fiscal acessória de serviço, 

não incidindo bitributação neste valor. 

4.7.4 Para todos os itens objetos de consulta ao mercado, 

conforme estabelecido no Item 4.3, deverá ser considerada a 

incidência da taxa de administração também sobre os possíveis 

orçamentos fornecidos pela empresa proponente. 

 Para unidades consumidoras cuja modalidade de contratação seja através de 

repasse de recursos deve-se realizar a contratação direta com o fornecedor 

primário para se evitar bitributação e maior custo para o projeto. Nesse caso, os 

custos da empresa proponente com cotações, especificações técnicas e outros 

custos envolvidos devem ser previstos na rubrica gerenciamento do projeto. 
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4.8.1 Para os casos em que não seja possível a 

contratação direta com o fornecedor primário através do cliente, 

deverão ser apresentadas justificativas e comprovações para 

essa impossibilidade e deverão ser aplicados os termos do Item 

4.7. Caso não haja justificativa, o projeto pode ser eliminado. 

 Em função do edital da CPP prever uma parcela dos pagamentos dos 

serviços/materiais executados somente ao final do projeto para alguns usos finais 

(exceto contrato de desempenho), pode haver a necessidade de considerar no 

projeto (pré-diagnóstico e diagnóstico energéticos) custos financeiros 

relacionados à condição de pagamento detalhada no Item 5. Estes eventuais 

custos deverão estar embutidos na taxa de administração. A taxa de 

administração é limitada a 15% (quinze por cento). 

 Para comparação de menor valor, será verificado o custo final do orçamento após 

incidência de tributos e taxa de administração, incluindo o ICMS-DIFAL (caso haja), 

conforme detalhamento abaixo: 

Figura 1 – Custos finais de materiais/equipamentos e serviços 

 

 

 Vale salientar que, no cálculo de viabilidade do projeto (RCB), devem ser sempre 

considerados os custos finais incluindo os custos tratados nos itens anteriores 4.7 

e 4.9. 

 É NECESSÁRIO apresentar os orçamentos de “materiais e equipamentos” 

utilizados na execução do projeto de acordo com o CNPJ da DISTRIBUIDORA local, 

para que haja uma base de impostos correta na tabela do Anexo 14. No custo 

unitário dos equipamentos deve-se incidir todos os impostos pertinentes à compra 

(ICMS-ST e DIFAL). Para isso, reforça-se que é mandatória a apresentação da 

Planilha de Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviço, sob pena de 

desclassificação do projeto. 

 No projeto, será permitida somente a inserção de custos relacionados às ações 

de eficiência energética a serem executadas, ficando vetada a inserção de custos 

para manutenção dos sistemas, sejam eles antigos ou eficientizados. 



11 

11 
 

 Os custos inerentes ao projeto são classificados de acordo com as categorias 

contábeis descritas conforme a Tabela 4. Os valores deverão ser preenchidos 

separadamente por uso final. 

Tabela 4 – Custo por categoria contábil e origens dos recursos 

TIPO DE CUSTO 

CUSTOS TOTAIS ORIGEM DOS RECURSOS 

R$ % 

Recursos 

Próprios 

PEE 

Recursos 

de 

Terceiros 

Recursos 

do 

consumidor 

Custos Diretos 

Materiais/Equipamentos Ver Item 4.25 

Mão de Obra Própria + 

Transporte 
Ver item 4.17 

Mão de Obra de terceiros 

– Diagnóstico Energético 
Ver item 4.19 

Mão de Obra de terceiros 

– Projeto Executivo 
Previsto 

Mão de Obra de terceiros 

– Mão de Obra de 

Instalação 

Previsto 

Mão de Obra de terceiros 

– Gerenciamento do 

Projeto 

Ver Item 4.16 

Mão de Obra de terceiros 

– Relatório Final 
Ver item 4.24 

Custos Indiretos 

Administração Própria + 

Marketing 
Ver tem 4.18 

Treinamento e 

Capacitação 
Ver item 4.22 

Descarte de Materiais Previsto 

Medição e Verificação Ver item 4.21 

Medição Ex Ante Ver item 4.21 

Medição Ex Post Ver item 4.21 

Plano de M&V Ver item 4.21 

Relatório de M&V Ver item 4.21 

Auditoria Ver item 4.23 

Outros Custos Indiretos 

(taxa de administração) 
Ver itens 4.7 e 4.9 

TOTAL 100% 

 

 Nos pré-diagnósticos devem constar os valores para todas as etapas obrigatórias 

do PROPEE (elaboração de diagnóstico energético; elaboração do projeto 

executivo; Plano de M&V; aquisição de materiais e equipamentos; execução da 

obra; gerenciamento do projeto, descarte dos materiais e equipamentos 

substituídos; Relatório de M&V; treinamento e capacitação; outros custos 

indiretos; Relatório Final ANEEL e auditoria). 
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 O item gerenciamento do projeto deverá ser lastreado por evidência da sua real 

execução, tais quais: relatório mensal de acompanhamento do projeto (anexo ao 

contrato/termo), relatórios diários de obras, atas de reuniões mensais de 

acompanhamento do projeto, entre outros, sendo limitado em 8% (oito por cento) 

do custo total do projeto (PEE + contrapartida). 

4.16.1 O custo do gerenciamento do projeto deverá ser 

compatível com a expertise da equipe dedicada à atividade e as 

ações realizadas para tal. Caso a DISTRIBUIDORA entenda que os 

custos não são adequados, poderá solicitar durante a avaliação 

das propostas seu redimensionamento. 

 Os pré-diagnósticos e diagnósticos deverão apresentar as despesas referentes à 

mão de obra própria da DISTRIBUIDORA e transporte da DISTRIBUIDORA, 

determinada em 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do custo total do PEE no 

projeto. Para as rubricas de mão de obra própria e transporte a DISTRIBUIDORA 

poderá redistribuir os percentuais na etapa de contratação e carregamento do 

projeto na ANEEL. 

 Os pré-diagnósticos e diagnósticos deverão, obrigatoriamente, prever 5% (cinco 

por cento) do custo total do PEE no projeto para ações de marketing e 

administração própria.  

 O custo do Diagnóstico Energético (PEE + contrapartida) não poderá ser maior que 

4,0% (quatro por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida), limitado 

em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Caso o projeto contemple apenas 

retrofit de iluminação (exceto iluminação pública) o valor do Diagnóstico 

Energético (PEE + contrapartida) será limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

 Caso o projeto contemple o uso final solar fotovoltaico e seja requerido o estudo 

de proteção e seletividade para a rede elétrica, este custo deverá ser obtido 

através de 3 (três) orçamentos. Este valor integrará a rubrica de terceiros de 

sistema solar fotovoltaico, para fins de cálculo da relação custo-benefício (RCB). 

 O valor da rubrica de Medição e Verificação (PEE + contrapartida) não poderá ser 

superior a 7% (sete por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida), 

tendo valor típico de 3 a 5% (de três a cinco por cento). No diagnóstico energético, 

além da separação por uso final, o custo de M&V deverá ser segregado por: 

medição em campo ex-ante, Plano de M&V, medição em campo ex-post, e 

Relatório Final de M&V. Os custos de medição em campo devem ser proporcionais 

à quantidade de equipamentos a serem medidos. 

 O custo com treinamento e capacitação (PEE + contrapartida) não poderá ser 

maior do que 2% (dois por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida) e 

limitado a R$8.000,00 (incluindo a contrapartida). Deverá ser considerado o 

menor valor entre os dois. Serão avaliados pela Comissão Julgadora, custos 

superiores ao limite estabelecido caso o uso final de energia demande 

treinamentos específicos. 

4.22.1 O detalhamento do treinamento deverá explicitar os 

custos com pessoal (em homem/hora), custos com transporte, 

passagem e demais necessários para realização do mesmo. 

Outros orçamentos poderão ser solicitados a qualquer tempo. 

Durante o diagnóstico energético, deverá ser apresentada 

memória de cálculo e todos os orçamentos necessários. 
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 Todos os projetos deverão passar por uma “Auditoria Contábil e Financeira” a ser 

realizada por uma empresa inscrita na Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

contratada diretamente pela DISTRIBUIDORA. Para isso, devem ser provisionados 

R$6.000,00 (seis mil reais) para a rubrica Auditoria. Este custo será pago 

diretamente pela DISTRIBUIDORA à empresa contratada por esta para este fim. 

 O custo do Relatório Final (PEE + contrapartida) não poderá ser maior que 2% 

(dois por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida), limitado a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), incluindo a contrapartida. 

 Para projetos que contemplem apenas o uso final iluminação (exceto iluminação 

pública), os valores correspondentes a materiais e equipamentos (PEE+ 

contrapartida) devem representar no mínimo 30% (trinta por cento) do custo total 

do projeto (PEE + contrapartida). Para os demais usos finais (incluindo iluminação 

pública), os valores correspondentes a materiais e equipamentos (PEE + 

contrapartida) devem representar, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) 

do custo total do projeto (PEE + contrapartida). 

 As rubricas Mão de Obra Própria; Transporte; Marketing; Administração Própria e 

Auditoria Contábil e Financeira são referentes a custos da DISTRIBUIDORA e não 

podem ser computadas como contrapartida. 

 Para os custos computados como contrapartida nos pré-diagnósticos, deverão ser 

apresentadas as devidas comprovações destes custos. Esta comprovação se dará 

através de 3 (três) orçamentos. No caso de uso da mão de obra do próprio 

consumidor, 2 (dois) orçamentos mais a estimativa de custo do uso da mão de 

obra do próprio consumidor, através da apresentação dos profissionais 

envolvidos, acompanhado de uma estimativa de horas de trabalho de cada um e 

do respectivo custo de homem/hora.  

 No caso da utilização da mão de obra do próprio consumidor, os custos advindos 

da utilização desta mão de obra não serão de forma alguma remunerados ou 

reembolsados com recursos do Programa de Eficiência Energética - PEE, devendo 

ser computados obrigatoriamente como contrapartida. 

 Quando houver contrapartida, o cálculo da viabilidade deverá ser realizado tanto 

para o fator global do projeto como para o montante investido pelo PEE, sendo 

que só deverá ser contabilizado para fins de apuração da viabilidade o cálculo 

sobre o montante aportado pelo PEE.  

 Durante a execução dos projetos de eficiência energética, os recursos destinados 

à aquisição de materiais/equipamentos, apontados como contrapartida, terão 

prioridade de uso, ou seja, primeiramente serão utilizados os recursos aportados 

como contrapartida até o seu limite para que, somente a posteriori, sejam 

utilizados os recursos do PEE. Todo desembolso realizado como contrapartida 

deverá ser comprovado à DISTRIBUIDORA através de notas fiscais. 

 No diagnóstico, para serviços de instalação de equipamentos unitários, como 

condicionadores locais e de iluminação, os custos de instalação devem ser 

informados por unidade (ponto de iluminação, luminária ou unidade de 

condicionamento ambiental local), conforme tabela abaixo. Caso haja outros tipos 

de equipamentos ou de condições de instalação, deverão também ser 

discriminados individualmente. Estes valores serão utilizados para 

faturamento/repasse após medição do avanço físico em campo.  
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Tabela 5 – Custo para serviços de instalação 

Serviço Valor Unitário (R$) 

Ponto de iluminação 

com lâmpada (bocal 

rosca) - pé direito 

<3,0m 

 

Ponto de iluminação 

com (bocal rosca) - 

pé direito >=3,0m 

 

Ponto de iluminação 

com lâmpada e 

equipamento 

transformador/reator 

- pé direito <3,0m 

 

Ponto de iluminação 

com lâmpada(s) e 

equipamento 

transformador/reator 

- pé direito >=3,0m 

 

Luminária completa - 

pé direito <3,0m 
 

Luminária completa - 

pé direito >=3,0m 
 

Aparelho de ar 

condicionado tipo 

ACJ 

 

Aparelho de ar 

condicionado tipo 

SPLIT 

 

 Não serão aceitos diagnósticos energéticos em que os custos das rubricas 

Elaboração do Diagnóstico Energético, Relatório Final, Treinamento e 

Capacitação, Projeto Executivo e Outros Custos Indiretos tenham sido alterados a 

maior em relação ao pré-diagnóstico sem as devidas justificativas e aprovação da 

DISTRIBUIDORA .  

 A diferença máxima admitida, relativa ao investimento nas rubricas materiais e 

equipamentos, serviço de descarte, serviço de instalação e projeto executivo, 

entre o pré-diagnóstico e o diagnóstico energético é de 5% (cinco por cento) ou o 

percentual acumulado do IPCA no período (se maior do que 5%), respaldado na 

apresentação de três orçamentos, e mediante disponibilidade de recurso dessa 

Chamada Pública. Contudo, é permitido um investimento a menor no diagnóstico 

energético em relação ao pré-diagnóstico. 

4.33.1  Salienta-se que os valores das rubricas – 

diagnóstico energético; medição e verificação; treinamento 

e capacitação; gerenciamento do projeto e relatório final, só 

poderão aumentar entre o pré-diagnostico e o diagnóstico 

energético se devidamente justificados e aprovados pela 

distribuidora. 
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 À DISTRIBUIDORA reserva-se ao direito de fornecer os 

equipamentos/materiais apresentados na presente Chamada Pública. 

Caso isso aconteça, o valor percentual da taxa de administração (quando 

aplicável) ainda incidirá sobre o custo adquirido pela DISTRIBUIDORA. 

4.34.1 A EMPRESA PROPONENTE/CLIENTE será 

responsabilizada pelo ressarcimento/reposição dos 

equipamentos/materiais que não forem instalados por 

consequência de avarias ou defeitos não cobertos na 

garantia do fornecedor. São exemplos de itens cobertos 

pela garantia: 

a. Lâmpadas queimadas ou funcionando inadequadamente 

(piscando, diferença de cor etc.) 

b. Equipamentos com defeito de fabricação; 

4.34.2 Caso não haja reposição dos 

materiais/equipamentos em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, a DISTRIBUIDORA poderá descontar o valor do 

equipamento/material danificado da próxima fatura da 

EMPRESA PROPONENTE/CLIENTE sempre com um 

acréscimo de 15% (quinze por cento) sob título de multa e 

mais 0,5% a cada dia de atraso. 

4.34.3 Caso haja necessidade de troca coberta por 

garantia do fornecedor, a EMPRESA 

PROPONENTE/CLIENTE, deverá retornar os 

equipamentos/materiais danificados ao centro de 

distribuição da DISTRIBUIDORA e recolher um novo 

material, aplicando-se as mesmas premissas quando da 

primeira retirada. Não haverá ressarcimento ou custo 

adicional para esta operação. 

 

5 DAS FORMA DE PAGAMENTO/REPASSE DE 

RECURSOS – TERMO DE REPASSE E 

CONTRATO TURN KEY 

Este item indica de forma geral como será o repasse/pagamento financeiro para 

empresas e unidades consumidoras que se enquadram no modelo de contratação com 

Termo de Cooperação Técnica com Repasse de Recursos (Anexo 6) ou Contrato de Turn 

Key (Anexo 7). As condições específicas estão descriminadas nos respectivos anexos e, 

caso haja qualquer divergência, as condições dos anexos que deverão ser consideradas. 

Para os Contratos de Desempenho, a forma de pagamento está estabelecida no 

respectivo modelo (Anexo 4). 

Conforme Condições Gerais para Contratação de Obras e Serviços da Neoenergia, 

para Termo de Cooperação com Repasse de Recursos (Anexo 6) e Contrato Turn Key (Anexo 

7), a cada pagamento de serviço efetuado pela DISTRIBUIDORA, será retido 5% (cinco por 

cento) do valor da fatura, devendo essa retenção ser entendida como garantia de 

cumprimento por parte do executante de suas obrigações contratuais. 
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 A DISTRIBUIDORA alerta para a cláusula 4.15 das Condições Gerais de Contratação 

(Anexo 8), onde um Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura ampla e importância 

segurada não inferior a R$ 15 milhões (quinze milhões de reais) por evento, é necessário. 

Valor este que independe do valor do projeto ou contrato turn-key a ser firmado com a 

DISTRIBUIDORA. 

Os pagamentos dependerão exclusivamente dos avanços das etapas realizadas 

durante a vigência do CONTRATO/TERMO e serão efetuados de acordo com os usos 

finais/ações de eficiência energética constantes no PROJETO, como detalhado a seguir: 

 Os pagamentos serão realizados conforme o avanço das etapas previstas no 

PROPEE: 

 Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP; 

 Plano de M&V aprovado e selecionado na CPP; 

 Projeto Executivo; 

 Aquisição Materiais/Equipamentos; 

 Substituição/Instalação dos Equipamentos; 

 Descarte (com comprovante emitido); 

 Treinamento e Capacitação; 

 Relatório de M&V; 

 Relatório Final. 

 Para o uso final “Iluminação (inclui Iluminação Pública) ”, os pagamentos serão 

realizados de acordo com as medições aprovadas pela DISTRIBUIDORA, desde 

que, isoladamente, a ação de eficiência energética neste uso final apresente 

viabilidade. Caso contrário, os pagamentos serão efetuados conforme calendário 

de pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, no Item 5.5. 

 Os serviços serão pagos após a fiscalização e conferência/correção dos 

quantitativos/valores apresentados. A DISTRIBUIDORA atestará a medição e 

autorizará a emissão da respectiva nota fiscal/fatura. 

5.3.1 Caso a fiscalização realizada pela DISTRIBUIDORA ou 

por prepostos autorizados pela mesma, identifique desvios que 

inviabilizem a aprovação do serviço e/ou a liberação do 

faturamento/pagamento dos  equipamentos, o custo da próxima 

vistoria (homem/hora, deslocamento e hospedagem) será 

descontado do valor provisionado para as rubricas instalação ou 

gerenciamento previstas em contrato. Além disso, a segunda 

vistoria realizada pela DISTRIBUIDORA será definitiva, ou seja, se 

ainda assim, forem encontradas não conformidades de 

responsabilidade da CONTRATADA o faturamento será realizado 

considerando apenas a parcela aprovada na fiscalização, caso a 

RCB não seja viável, haverá repasse  proporcional do recurso que 

viabilize o projeto. 

 Para fins de pagamento dos materiais e/ou equipamentos adquiridos pelo, 

conforme previsto na Planilha de Preços e Quantidades (Anexo G dos termos e 

contrato turn key), deverá ser comprovada pela DISTRIBUIDORA a entrega, 

instalação, funcionamento e a adequada operação dos mesmos nas instalações 

da Unidade Consumidora. Após a fiscalização e conferência/correção dos 

quantitativos/valores apresentados, a DISTRIBUIDORA atestará a medição e 

autorizará a emissão da respectiva fatura/nota fiscal.  
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 Para os “Outros Usos Finais”, os pagamentos que venham a ser realizados pela 

DISTRIBUIDORA em favor da Empresa Proponente serão realizados de acordo 

com o calendário de pagamentos a seguir: 

Tabela 6 – Pagamento/Repasse Outros Usos Finais 

Serviço Pagamento 

Diagnóstico aprovado e selecionado na 

CPP 

Após cumprimento da etapa e 

medição aprovada pela distribuidora 

Plano de M&V aprovado e selecionado na 

CPP 

Após cumprimento da etapa e 

medição aprovada pela distribuidora 

Projeto Executivo 
Após cumprimento da etapa e 

medição aprovada pela distribuidora 

Aquisição de materiais/equipamentos 
Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

Substituição/instalação dos 

equipamentos 

Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

Gerenciamento do Projeto 

Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

 

Descarte 
Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

Treinamento e Capacitação 
Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

Relatório de M&V 
Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

Relatório Final 
Ao final do projeto com aceite da 

Distribuidora 

 

 

 Para a ação de “Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, os 

pagamentos que venham a ser realizados pela DISTRIBUIDORA serão realizados 

de acordo com o calendário de pagamentos a seguir, desde que, isoladamente, a 

ação apresente viabilidade. Caso contrário, os pagamentos serão efetuados 

conforme calendário de pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, Item 

5.5. 
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Tabela 7 – Pagamento/Repasse Fonte Incentivada Solar 

Serviço Pagamento 

Diagnóstico aprovado e selecionado na 

CPP Após cumprimento da etapa e 

medição aprovada pela 

DISTRIBUIDORA 

Plano de M&V aprovado e selecionado na 

CPP 

Projeto Executivo 

Aquisição de materiais/equipamentos 

70% após cumprimento da etapa, 

que compreende: 

Entrega dos materiais e 

equipamentos conforme previsto na 

Planilha de Preços e Quantidades 

Anexo G (dos termos e contrato turn 

key), instalação, funcionamento e a 

adequada operação dos mesmos 

nas instalações do CLIENTE. Após a 

fiscalização e conferência/correção 

dos quantitativos/valores 

apresentados, a DISTRIBUIDORA 

atestará a medição e autorizará a 

emissão da respectiva fatura. 

 

30% restante ao final do PROJETO 

com 

aceite da DISTRIBUIDORA 

Gerenciamento do Projeto 

Após cumprimento da etapa e 

medição aprovada pela 

DISTRIBUIDORA 

Substituição/instalação dos 

equipamentos 

70% após conexão do sistema pela 

DISTRIBUIDORA e apresentação de 

evidência de monitoramento. 

 

30% restante ao final do PROJETO 

com 

aceite da DISTRIBUIDORA. 

Treinamento e Capacitação 
Ao final do projeto com aceite da 

DISTRIBUIDORA 

Relatório de M&V 
Ao final do projeto com aceite da 

DISTRIBUIDORA 

Relatório Final 
Ao final do projeto com aceite da 

DISTRIBUIDORA 

 

 Sempre que possível, deverá ser realizado o fracionamento do faturamento dos 

materiais para possibilitar o fluxo de pagamento (70% / 30%) e os avanços 

registrados nas medições/fiscalizações. 
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6 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 Deverá ser apresentada pela Empresa Proponente à DISTRIBUIDORA a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) principal do CONTRATO, perante o CREA do 

estado de execução do projeto, em até 10 (dez) dias após a assinatura do 

CONTRATO/TERMO. Todas as atividades técnicas que fazem parte do escopo da 

Empresa Proponente deverão estar descritas na ART principal do 

CONTRATO/TERMO. 

 Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos 

eventuais aditivos contratuais que venham a ser celebrados, e de atividades 

técnicas que venham a ser subcontratadas tais como a instalação de 

equipamentos etc. Uma cópia das ART referentes às atividades subcontratadas, 

emitidas em nome da Empresa Proponente pelos profissionais ou empresas 

responsáveis, deverá ser encaminhada à DISTRIBUIDORA. 

 As ART deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados 

na proposta de projeto selecionada e aprovada, respectivamente, na 1ª e 

na 2ª etapa da CPP 001/2020. A substituição dos responsáveis técnicos 

somente poderá ocorrer a partir de concordância formal por parte da 

DISTRIBUIDORA, a qual será precedida de uma avaliação curricular e de 

acervo técnico novo profissional. O responsável técnico substituto deverá 

possuir, no mínimo, a mesma experiência do apresentado na fase inicial e 

atender às exigências de habilitação técnica do edital.  

  

7 USO FINAL ILUMINAÇÃO 

 
 Para o uso final iluminação (interna) deve-se obedecer aos parâmetros 

estabelecidos na norma brasileira ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação 

de ambientes de trabalho. 

 Não poderão ser previstas substituições de Iluminação cênica (fachadas, 

monumentos, galerias, museus etc.). 

 Para lâmpadas com tecnologia LED, as seguintes diretrizes devem ser 

obedecidas:  

7.3.1 As lâmpadas deverão ser certificadas e registradas 

pelo INMETRO. 

7.3.2 Sempre que houver equivalência, utilizar os 

equipamentos listados na tabela do PROCEL. 

 As luminárias LED deverão possuir fator de potência (FP) ≥ 0,92, frequência 

nominal de 60 Hz, distorção harmônica total (THD) ≤ 10% para 127 V e (THD) ≤ 

20% para 220 V. Deverão possuir os laudos dos ensaios LM79 e LM80 emitidos 

por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou ILAC-MRA . 

 No pré-diagnóstico, para os cálculos de economia de energia e redução de 

demanda na ponta, deve-se considerar a depreciação de potência do conjunto 

lâmpada/reator do sistema existente em função da vida útil das lâmpadas. 
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 Para a tipologia Iluminação Pública em circuitos estimados, o pré-diagnóstico 

deve considerar, como base para o regime de funcionamento, o disposto na 

Resolução 2590/2019 da ANEEL, que homologa e atualiza os tempos a serem 

considerados para o consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica 

destinada à iluminação pública. Porém, o fator de coincidência na ponta (FCP) 

deverá ser medido em uma amostra de tempo representativa. 

 Para Diagnósticos que contemplem o uso final Iluminação, deve ser apresentado 

Projeto Luminotécnico, atendendo aos parâmetros definidos nas normas 

brasileiras vigentes, acompanhado das medições atuais dos níveis de iluminância 

e uniformidade dos ambientes/locais, quando ocorrer qualquer umas das 

seguintes condições listadas abaixo: 

 Acréscimo e/ou redução do quantitativo de pontos de iluminação; 

 Acréscimo e/ou redução do fluxo luminoso; 

 Alteração do layout das instalações do sistema de iluminação; 

 Necessidade de adequação da iluminância aos valores normatizados pela 

ABNT, com aprovação da DISTRIBUIDORA e anuência da Unidade 

Consumidora; 

 Substituição de luminárias, refletores e/ou projetores; 

 Estacionamentos/garagens. 

 Iluminação externa; 

 Iluminação Viária; 

 Iluminação Pública (apenas quando a Chamada Pública contemplar a tipologia 

Iluminação Pública). 

 Os projetos que contemplem Iluminação Pública (quando aplicável) ou Viária 

deverão atender os níveis mínimos necessários à iluminação da via e passeio, de 

acordo com a norma NBR-5101. 

 Para projetos de Iluminação Pública, a atualização do acervo técnico de 

iluminação, para que a prefeitura se beneficie da redução de custos pelo projeto, 

é de responsabilidade da própria prefeitura. 

 O Projeto Luminotécnico deverá seguir as diretrizes do PROPEE - Procedimentos 

do Programa de Eficiência Energética publicado pela ANEEL e apresentar: 

 Descrição das características físicas, históricas e de uso do local e das 

características luminotécnicas do sistema existente (tipo e modelo de 

lâmpadas e luminárias existentes, potências médias, considerando 

depreciação em função da vida útil das lâmpadas etc.);  

 Descrição das características do sistema eficiente proposto (tipo e modelo da 

luminária LED, fluxo luminoso, eficiência luminosa, temperatura de cor, IRC, 

vida útil, potência, distorção harmônica, fator de potência, grau de proteção, 

garantia do fabricante, etc.); 

 Medição da iluminância e uniformidade, conforme malha de medição 

estabelecida na norma NBR5101 vigente, para as vias/avenidas/calçadas que 

serão eficientizadas (quando aplicável); 

 Medição de iluminância e uniformidade dos ambientes que serão 

eficientizados e que se enquadrem no Item 7.7; 

 Envio do certificado de calibração do luxímetro utilizado; 
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 Descrição e especificações técnicas dos demais equipamentos utilizados 

(relés, braços, cabos, elementos de fixação, quando aplicável); 

 Informações e premissas consideradas relevantes pelo projetista. 

 Deverá ser apresentada memória de cálculo do estudo luminotécnico realizado no 

software de iluminação DiaLux v4.13, contendo no mínimo as seguintes 

informações:  

 Simulação com a luminária de menor custo que atenda aos requisitos técnicos 

estabelecidos em normas e neste edital e que valide o equipamento ofertado; 

 Caso a luminária de menor custo não atenda a norma, a simulação deve ser 

realizada com ela e com a segunda de menor custo e assim por diante, sempre 

enviando os estudos de todas luminárias para comprovação de atendimento 

ou não da norma; 

 Dados gerais das lâmpadas/luminárias e dos fornecedores; 

 O Fator de Manutenção adotado; 

 Parâmetros da via e das calçadas (quando aplicável); 

 Parâmetros e disposição dos postes e das luminárias, espaçamentos 

considerados, assim como dos braços de iluminação (quando aplicável); 

 Os resultados luminotécnicos alcançados, incluindo os parâmetros de 

Iluminância (Uniformidade e Luminância quando aplicável), conforme norma 

vigente; 

 Os gráficos de valores de Iluminância (e luminância quando aplicável); 

 O arquivo de saída de dados do programa referente ao projeto específico, no 

formato “dlx”; 

 Em caso de locais não abrangidos pela norma, como praças, campos de futebol, 

estacionamento etc., o fluxo luminoso deverá ser mantido ou elevado com 

comprovação através de medições de iluminância a serem realizadas antes da 

ação de eficientização (necessária apresentação no diagnóstico de fotos das 

medições realizadas com possibilidade de identificação do local). Para este tipo 

de projeto, o estudo luminotécnico deve representar o real local de eficientização, 

não podendo utilizar modelos típicos. 

 O Fator de Manutenção considerado no projeto deverá incorporar a depreciação 

natural dos equipamentos de iluminação e a degradação do fluxo luminoso em 

função da poluição. 

 Os fatores a serem considerados são os seguintes: 

 

FM = FMLL x FSL x FML 

Onde: 

FM = Fator de Manutenção 

FMLL = Fator de manutenção dos lumens da lâmpada LED para uma vida útil 

mínima de 50.000h a 35ºC de temperatura ambiente, com um índice de falhas não 

superior a 10% (LxB10, 50.000h @ 35ºC) 

FSL = Fator de sobrevivência da luminária 

FML = Fator de manutenção da luminária 
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O FMLL é o percentual de lumens mantidos pelos LEDS e deverá ser informado 

pelo fabricante com base em dados de ensaios previstos nas normas IESNA LM-80 

ou IEC 62717, extrapolados a partir do procedimento IESNA TM-21-11 para 

50.000h de uso a 35ºC de temperatura ambiente, com um índice de unidades com 

fluxo luminoso mantido inferior ao parâmetro especificado Lx não superior a 10% 

(LxB10, 50.000h @ 35ºC). O FMLL varia normalmente entre 70% a 80%. 

O FSL é relativo ao percentual de luminárias operacionais para a vida útil 

esperada, normalmente um mínimo de 50.000h. Quando as luminárias defeituosas 

são substituídas imediatamente após a falha este fator deverá ser considerado 

1,00. 

O FML tem relação com o grau de poluição do ambiente onde está instalada a 

luminária e a frequência de manutenção (limpeza) da superfície refletora. Quando 

aplicável, para vias urbanas e frequência de manutenção de 3 anos o FML 

considerado deverá ser no máximo igual a 0,9. 

Os fatores de manutenção considerados no projeto deverão ser tecnicamente 

justificados com base nos parâmetros acima ou em publicação técnica a ser 

apresentada juntamente com o projeto luminotécnico. 

 Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto 

Luminotécnico. 

 Após celebração do instrumento contratual, deverá ser apresentado Projeto 

Executivo para todas as substituições elencadas no Item 7.7. O Projeto Executivo 

deverá conter partes gráficas (plantas e desenhos técnicos) com escalas bem 

definidas, contendo arranjo das luminárias e a localização dos pontos de 

iluminação. No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia 

Iluminação Pública, o Projeto Executivo deverá conter, adicionalmente, o cadastro 

de todos os pontos de IP.  

 Nos diagnósticos, para simples substituição de lâmpadas/luminárias não 

contemplada no Item 7.7, deve ser elaborada uma planilha de cadastro de todos 

os equipamentos por ambiente com respectivos dados técnicos (potência, 

tecnologia, quantidade, altura - maior ou menor do que 3 metros). Este 

detalhamento deve ser suficiente para a correta execução dos serviços de 

substituição. A planilha de cadastro também deverá conter os valores médios de 

iluminância medidos por ambiente/local. 

 No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia Iluminação Pública, as 

luminárias deverão possuir as seguintes características: 

 Eficácia luminosa do conjunto: Mínimo 120 lm/W (efetivos)  

 Manutenção do fluxo luminoso: Mínimo 70% após 50.000h de uso, com 

índice de falha não superior a 10%, a 35ºC de temperatura ambiente 

(L70B10, 50.000 @ 35ºC conforme IEC 62717, IESNA LM-80 e TM-21) 

 Índice de Reprodução de Cor: Mínimo 70% 

 Temperatura de Cor: 4.000 a 5.000K ± 500K 
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 Características do driver 

- Tipo: Corrente constante 

- Eficiência elétrica: > 85% 

- THD: < 20% 

- Fator de potência: > 0,92 

- Regulação do Fluxo (Dimerização): Sim, de 0 a 100% com resolução de 

1%, através de sinal analógico 0 ou 1 a 10V. Opcionalmente para vias V4 e 

V5 os drives poderão ser não dimerizáveis. 

 Supressor de surto: Sim, 10 kV/5kA 

 Tensão de Operação: 120 Vac a 277 Vac 

 Identificação: Devem estar gravados de forma indelével no corpo da 

luminária a marca e o modelo do equipamento 

 Acabamento: Todas as peças metálicas não energizadas deverão receber 

tratamento anticorrosivo ou serem em aço inoxidável 

 Vida Útil do conjunto completo (corpo, módulo de LEDs, driver e acessórios):

 Mínima de 50.000 h 

 Garantia Mínima: 5 (cinco) anos 

 Acessórios:  

- Suporte para braço metálico de até 60mm de diâmetro 

- Tomada para relé fotocontrolador. Padrão NEMA 7 pinos, compatível com 

driver dimerizável. 

 No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia Iluminação Pública, as 

luminárias deverão atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes Portarias 

do INMETRO, no que se refere aos prazos de fabricação, importação, 

comercialização e quanto à obrigatoriedade de certificação: 

 Portaria nº 20 do INMETRO – Publicada em 15 de fevereiro de 2017;  

 Portaria nº 404 do INMETRO – Publicada em 23 de agosto de 2018.  

8 USO FINAL CONDICIONAMENTO AMBIENTAL 

 O projeto executivo poderá ser dispensado quando a ação de eficiência energética 

abranger a simples troca de equipamentos individuais de condicionamento de ar 

tipo janela ou Split por equipamentos de mesma capacidade (até 60.000 btus).  

 No pré diagnóstico energético, devem ser apresentadas as especificações 

técnicas de todos os equipamentos que serão adquiridos e a relação de ambientes 

onde os mesmos serão instalados. 

 A substituição de condicionadores de ar deve levar em consideração as 

características do ambiente, como tamanho da caixa, acesso, padrão da tomada, 

tensão de alimentação, acabamento de obras civis e pintura. 

 Para os condicionadores de ar local, obrigatoriamente, os equipamentos devem 

possuir serpentina em cobre. 
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 Os pré-diagnósticos que contemplarem o uso final Condicionamento Ambiental, 

através de ações de eficiência energética em sistemas centrais (como 

substituição de chillers), deverão apresentar avaliação e estudo das condições 

operacionais e tecnológicas de todo sistema de climatização, incluindo bombas, 

tubulações, torres de resfriamento e unidades de tratamento de ar (fan coil, dutos 

de ar, caixas de filtragem, casa de máquinas, sistema de renovação de ar etc). O 

pré-diagnóstico também deverá apresentar avaliação e estudo das condições 

operacionais e tecnológicas da instalação elétrica, painéis elétricos, circuitos de 

força/comando e dispositivos de proteção que irão alimentar a central de 

climatização proposta, obedecendo todas as normas técnicas regulamentares 

vigentes. 

 Para os diagnósticos que contemplem os usos finais de climatização central, 

deverá ser elaborada Especificação Técnica, que servirá de subsídio não apenas 

para a aquisição dos equipamentos, mas também para contratação e 

fornecimento dos serviços de instalação. 

 Para o uso final condicionamento ambiental, deve ser apresentada comprovação 

dos coeficientes de eficiência energética (W/W) considerados, tanto para os 

equipamentos existentes quanto para os equipamentos propostos. Os 

coeficientes poderão ser obtidos através de:  

8.7.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia- INMETRO.  

8.7.2 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou 

catálogos.  

8.7.3 Dados de medições realizadas. No caso de 

obtenção através de medições, deverão ser apresentadas 

no pré-diagnóstico as medições gráficas, realizadas com 

equipamento analisador de energia durante um período 

maior ou igual a 24 (vinte e quatro) horas; apresentando o 

detalhamento das condições de apuração, certificado de 

calibração do equipamento de medição emitido com data 

inferior a 1 (um) ano da medição; procedimentos de 

medição utilizada, bem como todas as informações 

necessárias para comprovar o regime de utilização do 

sistema a ser eficientizado. A comissão julgadora da 

presente Chamada Pública poderá solicitar ao consumidor 

a repetição das medições na presença de técnicos da 

concessionária.  

9 USO FINAL FONTE INCENTIVADA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

Considera-se como geração distribuída de energia elétrica a partir de Fonte 

Incentivada solar fotovoltaica a central geradora de energia elétrica com potência instalada 

menor ou igual a 75 kW, no caso de microgeração, ou com potência instalada superior a 

75 kW e menor ou igual a 5 MW, para o caso de minigeração, que utilize fonte com base 

em energia solar.  
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Para os pré-diagnósticos que contemplarem a inclusão de geração de energia 

elétrica a partir de Fonte Incentivada solar fotovoltaica, em atendimento ao disposto no 

Módulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas do Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética - PROPEE, só poderão ser realizados se TODAS as ações de eficiência energética 

economicamente viáveis nas instalações do consumidor beneficiado forem ou já tiverem 

sido implementadas. Nesse caso, no mínimo, todos os sistemas de iluminação, interno e 

externo, das unidades consumidoras participantes do projeto deverão ser eficientizados. 

Casos excepcionais devem ser justificados através de cálculos de viabilidade e enviados 

juntamente com o pré-diagnóstico, cabendo a comissão julgadora avaliar e autorizar ou 

não o prosseguimento do projeto. 

Caso, em vistoria posterior e a qualquer momento for identificado que a unidade 

consumidora não está eficientizada, a DISTRIBUIDORA poderá finalizar o projeto encerrado 

sendo ressarcida de qualquer custo (atualizado pelo IPCA) que porventura tenha sido 

realizado para o sistema solar fotovoltaico. 

Todo trâmite para liberação do sistema solar fotovoltaico junto à DISTRIBUIDORA 

deverá ser realizado pela empresa proponente. A implementação só deverá ocorrer após a 

homologação da usina junto à DISTRIBUIDORA.  

 O projeto deverá obedecer integralmente ao disposto pelo Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética - PROPEE no Módulo 6 - Projetos com Fontes 

Incentivadas, bem como as disposições a seguir:  

a. O projeto básico do sistema de geração é inerente às atividades necessárias para 

a submissão do pré-diagnóstico nesta Chamada Pública e deve ser enviado através 

do portal. Deve-se descrever, de forma simplificada, características do projeto, 

como local de instalação (ex: telhados, estacionamentos, piso, postes, etc.), tensão 

do barramento de conexão, orientação e inclinação dos painéis (no caso de 

módulos fotovoltaicos). É obrigatória a apresentação da memória de cálculo da 

Estimativa de Geração Anual, através de simulação, destacando todas as perdas 

consideradas e a disponibilidade do recurso energético local.  

b. Atendimento às Instruções Normativas da DISTRIBUIDORA.  no site da 

DISTRIBUIDORA. 

c. Os equipamentos propostos devem atender aos requisitos dos Itens 9.2, 9.3 e 

9.4.  

d. Caso a Solicitação de Acesso ou Conexão seja negada de acordo com as normas 

vigentes, o projeto será cancelado. 

e. No cálculo da RCB, os benefícios deverão ser computados separadamente, 

segundo sua origem, da seguinte forma: 

- Central geradora: CEE de acordo com o preço final da energia ativa pago pelo 

consumidor, incluindo impostos e encargos. Como referência, devem ser 

utilizados os valores calculados a partir da fatura de energia emitida pela 

DISTRIBUIDORA, conforme descrito no Edital desta Chamada Pública. A 

contribuição de iluminação pública não deve fazer parte do CEE. 

 

Para fins de isonomia no âmbito desta Chamada Pública, a geração no horário 

de ponta não será considerada no cálculo da estimativa do benefício nos pré-

diagnósticos e diagnósticos energéticos. Entretanto, caso o projeto seja 

selecionado e implementado, o ganho obtido com a geração no horário de 

ponta poderá ser adicionado ao benefício energético, desde que a apuração 
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seja comprovada a partir de memória de massa da geração diária do sistema 

com intervalos de registro de, no máximo, 10 minutos e capacidade mínima 

de 90 dias de armazenamento.     

   

- Eficiência energética: CEE e CED de acordo com as Tabelas 2 e 3 do Item 3. 

 

f. O benefício gerado pelas ações de eficiência energética somente poderá compor 

o cálculo da relação custo-benefício caso estas ações estejam ocorrendo em 

paralelo com a implantação da fonte geradora e atendam ao PROPEE e a todos os 

requisitos do presente edital. Em situações em que a unidade consumidora foi 

eficientizada anteriormente, a parcela referente aos benefícios das ações de 

eficiência energética, anteriormente executadas, não poderá integrar a relação 

custo-benefício da proposta de projeto.  

 

g. Será passível de aporte pelo PEE somente os custos com as fontes incentivadas 

propriamente ditas (módulos fotovoltaicos, inversores, suportes para módulos). É 

vedada a inclusão de custos com construção de estruturas físicas, tais como 

estacionamentos externos, telhados, estruturas em alvenaria, etc., devendo ser 

computados, obrigatoriamente, como contrapartida. Primeiramente serão 

utilizados os recursos aportados como contrapartida até o seu limite para que, 

somente a posteriori, sejam utilizados os recursos do PEE. Todo desembolso 

realizado como contrapartida deverá ser comprovado à DISTRIBUIDORA. Os custos 

para reforços de estruturas existentes não poderão ser inclusos no projeto e devem 

ser computados como contrapartida. 

h. Para a fase de pré diagnóstico, a unidade consumidora deverá apresentar 

Declaração assinada por seu representante legal, atestando que a estrutura física 

(telhado e cobertura), na qual serão instalados os painéis fotovoltaicos, suporta o 

peso dos módulos, estruturas de suporte e acessórios propostos. A Declaração 

deverá ser enviada via portal. 

i. Para a fase de diagnóstico energético, a unidade consumidora deverá apresentar 

laudo estrutural, realizada por responsável técnico, atestando que a estrutura física 

(telhado e cobertura), na qual serão instalados os painéis fotovoltaicos, suporta o 

peso dos módulos, estruturas de suporte e acessórios propostos. Deverão ser 

emitidas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART – para a avaliação 

estrutural, projeto elétrico e instalação do sistema fotovoltaico. 

O laudo estrutural deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 Identificação do projeto (incluindo os responsáveis com CREA); 

 Lista dos documentos analisados (plantas, memoriais de cálculos, 

especificações, fotos, etc.); 

 Registro fotográfico completo; 

 Normas de referência e Softwares utilizados; 

 Memorial de cálculo com emissão de ART: 

- Introdução com descrição das estruturas envolvidas, sua utilização atual e o 

objetivo da análise em curso, descrevendo as intervenções pretendidas. 

- Análise das condições atuais de conservação e funcionalidade das estruturas. 

- Carregamentos considerados nos cálculos, (verticais e horizontais; 

permanentes, acidentais e excepcionais) e combinações adotadas. 

- Modelo estrutural e softwares utilizados com versão. 
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- Descrição clara das hipóteses consideradas nas análises quanto as 

caracteristicas dos materiais, carregamentos e combinações adotadas. 

- Apresentação dos resultados com análises e parecer em relação a 

capacidade da estrutura existente de receber os novos carregamentos, com 

ou sem a necessidade de reforço estrutural, ou ainda necessidade de um 

projeto de novos apoios independentes, indicando a solução mais viável. 

- No campo de observações da ART deverá conter um resumo da avaliação 

realizada destacando, pelo menos, as normas, a identificação da edificação 

e do sistema estudado. 

 Conclusão  

j. A potência da fonte geradora deverá ser compatível com o consumo da unidade 

consumidora (baseado no histórico existente) onde será instalado o sistema 

fotovoltaico, ou seja, a projeção da geração média mensal não pode ultrapassar a 

projeção do consumo médio mensal da unidade eficientizada (após a 

implementação das ações de eficiência energética). Autoconsumo remoto e/ou 

geração compartilhada não se aplicam a essa Chamada Pública. 

k. Após a instalação, será necessária a execução de termografia em todas as caixas 

de junção, inversores e quadros elétricos C.C e C.A de modo a identificar qualquer 

falha que o sistema apresente durante seu funcionamento. Um laudo com fotos de 

todos os componentes, com data e horário de cada termografia executada, deve 

ser emitido para validação da DISTRIBUIDORA.  

l. Deverá ser previsto pela empresa executante, caso necessário, os estudos de 

proteção para integração do sistema solar fotovoltaico à rede da DISTRIBUIDORA. 

Para esse caso, o custo pode ser alocado como contrapartida ou incorporado ao 

custo do projeto. Neste último caso, a proponente deverá apresentar 3 (três) 

orçamentos de profissionais habilitados e com experiência em estudo de proteção, 

comprovada através de ART. Esse valor não contará para o limite do projeto 

executivo.  

 m. Deverá ser verificada a necessidade de atualizar a carga instalada da Unidade 

Consumidora junto a concessionária e, caso seja, prever os ajustes necessários no 

padrão de entrada e quadros/cabines elétricas. 

 Para os módulos solares fotovoltaicos utilizados, as seguintes 

características devem estar presentes: 

 Certificação IEC 61730; 

 Certificação IEC 61215; 

 Selo Procel; 

 Classe de proteção II segundo a norma IEC61215; 

 Eficiência ≥ 16%; 

 Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 65, com bornes e diodos de 

passagem já montados, e conectores a prova d’água e de engate rápido (por 

exemplo: MC4); 

 Variação da máxima potência nominal de até 3% em relação a de placa; 

 Os módulos devem ser resistentes à degradação induzida por tensão – PID. 

 Garantia de potência mínima de 25 anos a 80% de sua potência original; 
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 Para o monitoramento dos sistemas solares fotovoltaicos, devem ser fornecidos 

dados de geração de intervalos máximos de 15 minutos e, preferencialmente, de 

5 em 5 minutos.  

 Para inversores dos sistemas solares fotovoltaicos utilizados, as seguintes 

diretrizes devem ser obedecidas: 

 Etiquetado pelo INMETRO 

 Eficiência: ≥ 96,0% 

 Tensão de saída: de acordo com o nível de tensão da região 

 Operar normalmente à potência nominal, sem perdas significativas, na faixa 

de temperatura ambiente de 0°C a 60°C; 

 IP 65 (mínimo); 

 Possuir nível máximo de ruído de 55 dBA; 

 Possuir distorção harmônica total de corrente (THDI) menor que 3,5%.  

 Ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,9. A regulação do 

fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na 

saída do sistema.  

 Cumprir os requisitos apresentados na Neoenergia - NOR.DISTRIBU-ENGE-

0002 - para a desconexão por sobre/subfrequência (desconexão para 

frequências inferiores a 57,5 Hz; redução de potência a uma taxa de 40% 

por Hz, para frequências entre 60,5 e 62 Hz; desconexão para frequências 

superiores a 62 Hz); 

 Possuir certificado de sistema de proteção anti-ilhamento (o sistema 

fotovoltaico deve cessar de fornecer energia à rede em até 2 segundos após 

a perda da rede); 

 Proteção contra polarização reversa; 

 Estar em concordância com a norma NBR 16149; 

 Possuir display de interface com o usuário; 

 Conter armazenamento local de dados. 

 Garantia mínima de 5 anos, comprovada através de manuais/data-sheets. 

 Estruturas 

 Devem ser capazes de resistir aos esforços do vento de acordo com a NBR 

6123/1988. 

 Recomendamos fortemente que as estruturas sejam capazes de resistir a 

ambientes de corrosão iguais ou maiores que C3, conforme ISO 9223; 

 As estruturas para telhados devem obedecer ao tipo de telha ou laje ser 

instalado o sistema. Não serão permitidos furos nas telhas cerâmicas; 

 Devem ser fornecidas em alumínio anodizado; 

 Deverão prever pontos para aterramento; 

 Garantia de 12 anos, devendo ser comprovada através de catálogos na fase 

de diagnóstico energético; 

 Grampos, clipes de aterramento, perfis e demais acessórios devem ser de 

aço inox 304, para garantir maior resistência a corrosão; 
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 Sistemas de Proteção 

As instalações de geração distribuída fotovoltaica deverão ser projetadas e instaladas 

de acordo com os padrões de segurança, de forma a proporcionar total proteção às pessoas 

e aos equipamentos das unidades consumidoras onde serão instaladas, prevendo:  

 Proteção contra choque elétrico por contato direto ou indireto;  

 Proteção contra faltas;  

 Proteção contra sobrecargas;  

 Proteção contra curto circuitos;  

 Proteção contra Interferências eletromagnéticas.  

 

O sistema de proteção deverá estar aderente aos requisitos da norma IEC 60364. 

  

 Miscelâneas 

 Os condutores solares para conexão dos módulos especificados deverão ser 

de cobre flexível e do tipo de isolamento duplo, seção mínima de 4,0 mm² 

para o circuito entre os módulos;  

 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a 

intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a propriedade de não 

propagação de chama, de auto extinção do fogo e suportar temperaturas 

operativas de até 90°C. Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio 

para instalação. Devem apresentar garantia mínima de 1 anos e 

certificação TUV; 

 Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 

trabalho; 

 Todos os terminais dos condutores deverão ser identificados, conforme 

diagrama de ligação a ser elaborado pelo fornecedor e catálogos dos 

equipamentos; 

 Os condutores CA devem ser de cobre flexível e possuir a marca de 

conformidade do INMETRO para a NBR 6148; 

 Os cabos devem ser devidamente amarrados na forma de chicotes elétricos 

para uma melhor acomodação no interior do Armário Padrão Fotovoltaica; 

 Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser de aço inoxidável. As 

estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos deverão ser fornecidas em 

alumínio anodizado. As hastes, conectores e condutores de aterramento 

deverão ser em liga apropriada tipo Copperweld e em acordo com as 

Normas Técnicas Brasileiras pertinentes; 

 Todos os materiaismiscelâneas fornecidos deverão necessariamente ter as 

seguintes certificações: 

- IEC 60364-7-712 – “Electrical installations of buildings - Requirements for 

special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply 

systems.” – Para o sistema de proteção (String Box); 

- Certificação INMETRO para a NBR 6148. – Para cabos CA; 

- Normas ABNT. 
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 Comissionamento 

Após a conclusão da instalação dos sistemas de geração fotovoltaicos, deverá ser 

realizado o comissionamento do sistema pela empresa proponente/executora e 

consumidor, emitindo toda a documentação requerida para essa etapa.  

Nestes locais serão realizados os ensaios de comissionamento dos sistemas 

instalados, consistindo de inspeção visual e medições elétricas a serem realizadas pela 

empresa proponente/executora e consumidor, podendo ser acompanhados pela equipe da 

DISTRIBUIDORA, a fim de verificar a conformidade das instalações à Especificação Técnica.  

Os ensaios da instalação elétrica devem ser realizados segundo os requisitos da norma 

IEC 60364-6. No mínimo deverão ser realizados os seguintes ensaios:  

 Ensaio do(s) circuito(s) CA 

Uma vez que os ensaios para o(s) circuito(s) CA estão completos, os seguintes ensaios 

devem ser realizados no(s) circuito(s) CC que forma(m) o arranjo fotovoltaico:  

 Continuidade da ligação à terra e/ou dos condutores de ligação 

equipotencial;  

 Ensaio de polaridade; 

 Ensaio da(s) caixa(s) de junção; 

 Ensaio de corrente da(s) série(s) fotovoltaica(s) (curto-circuito ou 

operacional);  

 Ensaio de tensão de circuito aberto da(s) série(s) fotovoltaica(s); 

 Ensaios funcionais; 

 Ensaio de resistência de isolamento do(s) circuito(s) CC.  

Ocorrendo alguma divergência entre esta Especificação e a instalação, a empresa 

proponente/executora e o consumidor serão notificados para a solução dos problemas 

verificados, após o que, deverão ser realizados novos testes de comissionamento. 

 Cada sistema comissionado e aceito pela DISTRIBUIDORA deverá ter um relatório 

técnico de comissionamento, para posterior emissão do Relatório Técnico de Aceitação dos 

Sistemas Instalados.  

Caso haja necessidade de desmontagem do sistema para correção dos problemas 

identificados, a empresa proponente/executora e o consumidor arcarão com todos os 

custos de desmontagem, remontagem e comissionamento incluindo a substituição de todo 

material de instalação.  

Será responsabilidade da empresa proponente/executora e do consumidor garantir 

que o sistema de monitoramento esteja em perfeito funcionamento, de forma que os 

dados de geração estejam acessíveis. O sistema fotovoltaico só será considerado 

comissionado se a DISTRIBUIDORA conseguir monitorar a planta da Unidade Consumidora 

através das plataformas disponibilizadas pelos fabricantes dos inversores. 
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𝑭𝑪𝑷 =
𝒏𝒖𝒑 𝒙 𝒏𝒅 𝒙 𝒏𝒎

𝟕𝟔𝟓
 

 

10 OUTROS USOS FINAIS 

 Para o pré-diagnóstico que contemple o uso final sistemas motrizes, deverão ser 

apresentadas as referências e justificativas dos paramentos utilizados na 

estimativa ex-ante como o rendimento nominal e o rendimento no ponto de 

carregamento do equipamento no Memorial Descritivo. Nesse momento, não é 

obrigatório a realização de medições. 

 Para o pré-diagnóstico que contemple o uso final sistemas de refrigeração, os 

dados de consumo dos equipamentos utilizados na estimativa ex-ante deverão ser 

referenciados e justificados no Memorial Descritivo.  

 Para o uso final sistemas de saneamento/bombas hidráulicas, o pré-

diagnóstico, o diagnóstico e o Plano de M&V devem seguir o guia “Projetos 

de Eficiência Energética em Saneamento – Guia Auxiliar para o PROPEE”, 

desenvolvido pela ANEEL. 

11 FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA 

 Fator a ser considerado para o cálculo da potência média na ponta, que é utilizado 

para o cálculo de redução de demanda no horário de ponta. O valor do fator de coincidência 

na ponta deverá ser menor ou igual a 1 (um) e o cálculo deste fator deverá utilizar a 

equação abaixo para todos os usos finais, com exceção do uso final “aquecimento solar de 

água”, que deverá utilizar metodologia própria. 

 

  

 

Onde: 

nup: Número de horas por dia de utilização do sistema a ser eficientizado no horário 

de ponta. Para a DISTRIBUIDORA, o horário de ponta a ser considerado deverá 

ser menor ou igual a 3 (três) horas e está compreendido de acordo com a Tabela 

8 abaixo, com exceção de sábados, domingos e feriados nacionais.  

nd:  Número de dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do mês em que se 

utiliza o sistema a ser eficientizado no horário de ponta. Nesta Chamada 

Pública, considera-se um mês padrão com 21,25 (vinte e um virgula vinte e 

cinco) dias úteis mensais.  

nm: Número de meses, no período de um ano, em que se utiliza o sistema a ser 

eficientizado. Considera-se um ano padrão com 12 (doze) meses.  

765: Número de horas equivalente às horas de ponta disponíveis ao longo de um 

ano (3 horas de ponta diárias x 21,25 dias úteis por mês x 12 meses por ano).  

 

Caso a equação acima não seja a mais adequada ao regime de utilização do sistema 

a ser eficientizado, deverá ser apresentado no memorial descritivo do pré-diagnóstico 

cálculo detalhado do FCP, justificando cada parâmetro utilizado.  
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Tabela 8 – Horário de Ponta x Distribuidora 

DISTRIBUIDORA INÍCIO TÉRMINO 

Neoenergia 

Pernambuco 
17H30 20H30 

Neoenergia COELBA 18H30 21H30 

Neoenergia COSERN 17H30 20H30 

Neoenergia ELEKTRO 17H30 20H30 

Neoenergia Brasilía 18h00 21h00 

 

12 MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A medição e verificação - M&V de resultados é uma etapa imprescindível para a 

execução dos projetos de eficiência energética. Todo o processo deverá ser elaborado em 

conformidade ao estabelecido nos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – 

PROPEE: 2021 e ao Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance – 

PIMVP – de janeiro de 2012 – EVO 10000 – 1:2012 (Br).  

Quanto ao processo de M&V, o mesmo é dividido em 3 (três) etapas principais a 

serem executadas em diferentes estágios de projetos de eficiência energética.  

 ETAPA 1 – ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

A estratégia de M&V deverá ser elaborada na fase de pré-diagnóstico energético, 

devendo ser anexada via portal. Neste documento devem ser definidas as bases para as 

atividades de M&V:  

12.1.1 Variáveis independentes: Verificar quais variáveis 

(clima, produção, ocupação, etc.) explicam a variação da energia 

e como poderão ser medidas para a determinação da economia 

(local, equipamentos, períodos de medição – linha de base);  

12.1.2 Fronteira de medição: Determina o limite, dentro da 

instalação, onde serão observados os efeitos da ação de 

eficiência energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos 

interativos com o resto da instalação.  

12.1.3 Opção do PIMVP. Opção A, B, C ou D do PIMVP que 

será usada para medir a economia de energia. 

12.1.4 Modelo do consumo da linha de base: Em geral, uma 

análise de regressão entre a energia medida e as variáveis 

independentes.  

12.1.5 Amostragem: O processo de amostragem cria erros, 

uma vez que nem todas as unidades em estudo são medidas, 

portanto deve-se obter os níveis de precisão (10%) e de confiança 

(95%).  

12.1.6 Cálculo das economias: definir como será calculada 

a economia de energia e a redução de demanda na ponta 

(“consumo evitado” ou “economia normalizada”).  
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Opcionalmente, poderão ser apresentadas, no pré-diagnóstico, medições de 

consumo e/ou demanda no horário da ponta, realizadas com equipamento analisador de 

grandezas, durante um período mínimo de 7 dias consecutivos, dos usos finais que irão 

receber as ações de eficiência energética. Ressalta-se que os pré-diagnósticos que 

apresentarem dados de medição para os usos finais terão maior pontuação no quesito D2 

dos critérios de classificação indicados no Edital. 

No caso do pré-diagnóstico ser aprovado e passar para a fase de diagnóstico 

energético, deverá ser apresentado o Plano de Medição e Verificação com as medições do 

período de linha de base.  

 ETAPA 2 – PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Na Etapa de Diagnóstico Energético, deve ser apresentado o plano de M&V 

contendo as medições do período de referência (período de linha de base) e o 

estabelecimento completo do modelo do consumo e demanda da linha de base. Deve-se 

elaborar o plano de M&V, obedecendo todos os procedimentos e considerações para o 

cálculo das economias, conforme o módulo 8 do PROPEE :2018 e demais disposições da 

ANEEL sobre o assunto.  

Para os usos finais que já possuem metodologia de M&V estabelecida pela ANEEL, 

torna-se obrigatória a utilização da documentação alusiva ao assunto: Guia de Medição e 

Verificação, Modelo de Plano de M&V e Planilhas do PEE.  O Guia de M&V e seus 

documentos complementares (planos, planilhas, relatórios etc.) encontram-se disponíveis 

na página www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica. 

Para o uso final iluminação é obrigatório a realização das medições do regime de 

funcionamento, fator de coincidência na ponta e das variáveis independentes (quando 

aplicável) no período de linha de base. O Plano de M&V já deve contemplar estas medições 

e, caso utilize a Opção A do PIMVP, deve apresentar medições que apoiem as estimativas 

realizadas.  

Para Iluminação Pública não é necessária a realização de medições de regime de 

funcionamento quando aplicados em circuitos com tempo de funcionamento estimado, 

conforme PROPEE e Resolução Normativa nº 414/2010. Porém, o fator de coincidência na 

ponta (FCP) deverá ser medido em uma amostra de tempo representativa (mínimo de 7 

dias). 

Caso o circuito de iluminação pública haja medidor da concessionária, as medições 

de tempo deverão seguir a determinação do PROPEE, não podendo utilizar o tempo através 

da resolução 414/2010. 

Para os demais usos finais, as medições de tempo e, a depender do uso final, as 

medições de potência, deverão ser realizadas em um período que represente o 

funcionamento usual da instalação, nunca inferior a 7 (sete) dias. A DISTRIBUIDORA poderá 

solicitar a revisão das medições para refletir corretamente o tempo de funcionamento da 

instalação. 

O plano de M&V deve apresentar, no mínimo, os seguintes tópicos, os quais estão 

descritos com maior profundidade no PIMVP.  

 

http://www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica
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 Objetivo das ações de eficiência energética;  

 Opção do PIMVP selecionada e fronteira de medição;  

 Linha de base, período, energia e condições;  

 Período de determinação da economia;  

 Bases para o ajuste;  

 Procedimento de análise; 

 Preço da energia;  

 Cálculo do consumo e da demanda na ponta do período da linha de 

base; 

 Fotos representativas dos locais onde se possa verificar o registro das 

ações de medição realizadas, inclusive tempo; 

 Registro fotográfico obrigatório para as medições instantâneas de todas 

as amostras; Especificações dos medidores; 

 Certificado de calibração dos medidores e luxímetros utilizados; 

 Responsabilidades de monitoramento;  

 Precisão esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso deverá 

ser perseguida uma meta “95/10”, ou seja, 10% de precisão com 95% 

de confiabilidade);  

 Orçamento; 

 Formato de relatório;  

 Planilha de M&V (Formato ANEEL); 

 

Procedimentos de Garantia de qualidade que serão utilizados para apresentação 

dos resultados nos relatórios de economia. 

No caso de propostas de ação de eficiência energética que impliquem em mudança 

no tempo de uso (ex.: instalação de sensores de presença e seccionamento de circuitos), 

deverão ser realizadas medições de tempo em todos os ambientes contemplados. 

Todos os dados brutos das medições (memórias de massa) deverão ser 

disponibilizados para a DISTRIBUIDORA para avaliação da viabilidade do projeto. 

O Plano de M&V é parte integrante do diagnóstico energético, sendo um dos itens 

a ser avaliado para habilitação do projeto.  

 

 ETAPA 3 – RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Uma vez terminada a implantação das ações de eficiência energética deve ser 

elaborado e apresentado o relatório de M&V em conformidade ao estabelecido nos 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE, no Guia de Medição e 

Verificação e nas demais estipulações da ANEEL, e ao Protocolo Internacional de Medição 

e Verificação de Performance - PIMVP - janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br). 
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Para os usos finais que já possuem metodologia de M&V estabelecida pela ANEEL, 

torna-se obrigatória a utilização da documentação alusiva ao assunto: Guia de Medição e 

Verificação, Modelo de Relatório de M&V e Planilhas do PEE.  O Guia de M&V e seus 

documentos complementares (planos, planilhas, relatórios etc.) encontram-se disponíveis 

na página www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica. 

Em resumo, o Relatório de M&V deve ser estabelecido após a realização das 

medições dos equipamentos propostos na instalação beneficiada, seguindo os 

procedimentos estabelecidos no Plano de M&V, devendo conter uma análise completa dos 

dados observando as seguintes questões, as quais estão descritas na Seção 8.2 do PROPEE 

e com maior profundidade no PIMVP.  

 Observação dos dados durante o período de determinação da economia.  

 Descrição e justificativa de quaisquer correções feitas aos dados 

observados.  

 Para a Opção A deverão ser apresentados os valores estimados 

acordados, bem como as medições que apoiaram essas estimativas. 

 Informação de preços utilizados de demanda e energia elétrica.  

 Todos os pormenores de qualquer ajuste não periódico da linha de base 

efetuado.  

 A economia calculada em unidades de energia e monetárias (conforme 

definição da ANEEL, as economias deverão ser valoradas sob os pontos 

de vista do sistema elétrico e do consumidor). 

 Precisão esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso deverá 

ser perseguida uma meta “95/10”, ou seja, 10% de precisão com 95% 

de confiabilidade). 

 Justificativas (caso sejam observados desvios em relação à avaliação ex 

ante, os mesmos deverão ser considerados e devidamente justificados). 

 Fotos representativas dos locais onde se possa verificar o registro das 

ações de medição realizadas. 

  

13 DESCARTE DE MATERIAIS 

 

 Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituídos deverão, 

obrigatoriamente, ser descartados de acordo com as regras estabelecidas pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e demais 

normas aplicáveis à matéria, vedada, em qualquer hipótese, a sua reutilização.  

 No caso da substituição de equipamentos de condicionamento ambiental, 

refrigeração e assemelhados, deverá ser feito o recolhimento dos resíduos 

conforme a legislação vigente, em especial a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, resoluções CONAMA nº 267 de 14 de setembro de 2000 e nº 340, de 25 

de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833 - Manufatura 

reversa - Aparelhos de refrigeração, ou outras que vierem a substituí-las, vedada, 

em qualquer hipótese, a sua reutilização 

 A empresa a ser contratada para a realização da destinação e/ou 

descontaminação dos resíduos e/ou produtos substituídos deverá apresentar a 

DISTRIBUIDORA, antes da execução dos serviços, os documentos necessários de 

acordo com a legislação vigente e respeitando as particularidades de cada estado 

e/ou município. Segue abaixo lista com alguns documentos exigidos 

http://www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica
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 Alvará de funcionamento 

- AVCB; 

 Licença Ambiental de Operação junto aos Órgãos competentes; 

 Registro no Cadastro Técnico Federal – IBAMA; 

 Certidão Negativa de Débito emitida pelo IBAMA; 

 Cadastro Técnico Federal (CTF)- IBAMA para as atividades de transporte 

e destinação final; 

 Atestado de Regularidade - IBAMA para as atividades de transporte e 

destinação final; 

 Atender ao disposto pela Resolução ANTT Nº 3.665, DE 4 DE MAIO DE 

2011, que regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 

(CIV e CIPP, caso se enquadre); 

 Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga – RNTRC/ 

ANTT; 

 CNH dos motoristas com a anotação de curso MOPP - (Movimentação 

Operacional de Produtos Perigosos); 

 Cerificados do curso MOPP dos motoristas; 

 Licença de Operação ou Certificado de dispensa desta licença (para as 

atividades de transporte, veículos e destinação final); 

- Autorização para o Transporte Interestadual de Produtos 

Perigosos (contendo as placas dos veículos); 

 Manifestos de transporte e certificados de destinação final dos resíduos; 

- Para o Estado de São Paulo: CADRI 

- Para o Estado da Bahia: DTRP 

- Para Pernambuco: CDF 

- Para Rio Grande do Norte: CDF 

- Para Mato Grosso do Sul: CDF 

 Possíveis Autorizações Ambientais exigidas pelos municípios para as 

atividades de transporte de resíduos; 

 CIV – Certificado de Inspeção Veicular; 

 CIPP – Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos 

Perigosos; 

 AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

 Comprovante de Cadastro no SINIR; 

 ART – para o responsável técnico pelas atividades de descarte; 

 Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental 

(CADRI) – CETESB (Para o Estado de São Paulo, exclusivamente).  

 Os resíduos contaminados com óleo/graxa e óleo lubrificante oriundos dos 

serviços de instalação e troca de equipamentos, deverão ser destinados na forma 

do regulamento aplicável. 

 Todos os resíduos classe II (papel, papelão, plástico e metal) deverão ser 

recolhidos pela contratada e destinados de forma ambientalmente correta por 

empresa licenciada ou associações de catadores de resíduos. 

 Comprovantes de descarte dos materiais devem ser emitidos e disponibilizados 

para DISTRIBUIDORA. 
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14 AÇÕES DE MARKETING & DIVULGAÇÃO 

 As ações de marketing consistem na divulgação das ações executadas em projetos 

de eficiência energética, buscando disseminar o conhecimento e as práticas voltadas à 

eficiência energética, promovendo a mudança de comportamento do consumidor.  

Toda e qualquer ação de marketing e divulgação dentro da Chamada Pública deverá 

seguir as regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - 

PROPEE, observando especialmente o uso das logomarcas do Programa de Eficiência 

Energética - PEE e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disponíveis em 

www.aneel.gov.br, e da logomarca da DISTRIBUIDORA. Toda e qualquer divulgação deve 

ser previamente aprovada pela DISTRIBUIDORA, devendo obrigatoriamente fazer menção 

ao Programa de Eficiência Energética - PEE, executado pela DISTRIBUIDORA e regulado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

15 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

As ações de treinamento e capacitação visam estimular e consolidar as práticas de 

eficiência energética nas instalações onde existiram projetos do Programa de Eficiência 

Energética - PEE, bem como difundir os seus conceitos. A execução de ações de 

treinamento e capacitação caracteriza-se como uma atividade obrigatória, devendo estar 

prevista em todo e qualquer pré-diagnóstico submetido a esta Chamada Pública.  

Toda e qualquer ação de treinamento e capacitação dentro da Chamada Pública 

deverá seguir as regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética - PROPEE, observando especialmente o disposto no Módulo 4 - Tipologias de 

Projeto, Seção 4.3 - Outras Ações Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e 

Capacitação. O formato, incluindo conteúdo, da proposta do treinamento deverá ser 

enviado via portal.  

Devem-se estabelecer quais serão as atividades de Treinamento e Capacitação, com 

no mínimo: conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga horária, questionário e 

todos os custos relacionados. 

16 RELATÓRIO FINAL 

Nesta etapa deverá ser apresentado o Relatório Final do Projeto, seguindo, no 

mínimo, orientação da Tabela 5 – Estrutura e conteúdo mínimo do Relatório Final - seção 

9.2 do PROPEE. 

No Relatório Final ainda deve conter imagens das ações realizadas durante e após o 

Projeto de modo a se registrar todo trabalho executado, incluindo treinamento. 

Além disso, devem conter os comprovantes de descartes dos equipamentos trocados 

durante o Projeto. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/
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17 PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O prazo de execução máximo do projeto de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do instrumento contratual. Os projetos com fontes incentivadas deverão 

prever 12 (doze) meses adicionais para apenas para as ações de medição e verificação da 

fonte incentivada, não ultrapassando 26 (vinte e seis) meses. Os cronogramas físico e 

financeiro para execução dos pré-diagnósticos devem ser submetidos pelo proponente, via 

portal, e deverão conter, no mínimo, as seguintes etapas:  

Etapa 1:  Projeto Executivo 

Etapa 2: Aquisição de equipamentos e materiais. 

Etapa 3: Contratação de serviços e/ou mão de obra de terceiros. 

Etapa 4: Execução da obra (substituição dos equipamentos) 

Etapa 5: Gerenciamento do Projeto. 

Etapa 6: Descarte de materiais substituídos e/ou retirados. 

Etapa 7: Ações de medição e verificação - M&V (conforme Item 12.3 deste edital) e 

entrega do Relatório de M&V. 

Etapa 8: Treinamento e capacitação  

Etapa 9: Marketing e Divulgação. 

Etapa 10: Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento. 

Etapa 11: Avaliação de resultados do projeto e entrega do relatório final para envio 

à Aneel.  

Quanto o projeto contemplar contrato turn-key, a primeira etapa deverá ser o envio 

da documentação e integração de segurança, conforme Anexo 13. O período de avaliação 

de envio e avaliação de documentação, inclusive eventuais revisões, deverá ser previsto no 

cronograma do projeto. Eventuais atrasos estarão passíveis de penalidades contratuais. 

Para uso final de fonte incentivada, deve-se prever a etapa de confecção e aprovação 

do parecer do acesso com os prazos estipulados nas normas vigentes. 

O Cronograma Financeiro deve seguir a regra de repasses de recursos, definida no 

Edital, para as diferentes modalidades de contratação e para os diferentes usos finais: 

iluminação; fonte incentivada solar fotovoltaica e “outros usos finais”. 

18 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

Serão responsabilidades da empresa executora/proponente e do cliente: 

18.1 Apresentar, antes do início das atividades, Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART – referente à elaboração e execução do projeto. 
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18.2 Providenciar, sob sua inteira responsabilidade, locais seguros para armazenagem 

dos materiais, equipamentos e ferramental necessários para execução do projeto, 

não cabendo a DISTRIBUIDORA qualquer responsabilidade sob extravios, danos, 

roubos ou furtos. 

18.3 Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de Proteção 

Coletiva – EPC – e ferramental para execução de todas as etapas do projeto.  

18.4 Obedecer a todas as normas Regulamentares – NR`s e normas técnicas 

brasileiras. 

18.5 Adquirir, às suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessários 

para correta execução do projeto, mesmo que não constem no projeto aprovado 

pela DISTRIBUIDORA.  

18.6 Apresentar um plano periódico de acompanhamento que inclua vistorias durante 

toda a vigência do contrato/termo. Evidenciar as vistorias no Cronograma Físico 

em Microsoft® Office Project. As vistorias serão realizadas pela DISTRIBUIDORA 

com o acompanhamento da executante e de um representante da Unidade 

Consumidora e serão fundamentais para a aprovação das medições para 

pagamentos e/ou repasses. 

18.7 Fornecer à DISTRIBUIDORA desenhos da condição final, as built, relatórios de 

start-up de equipamentos, data-book, relatórios de comissionamento de 

obra/serviço para cada sistema que tenha sofrido intervenção, devidamente 

justificados. 

18.8 Responsabilizar-se pelo comissionamento de todos os equipamentos e demais 

sistemas previstos para o projeto, emitindo relatório dos resultados obtidos. 

18.9 Deverá ser emitido e encaminhado a DISTRIBUIDORA por e-mail, o RD (Relatório 

Diário), registrando os principais eventos, quantitativos executados conforme os 

parâmetros de medição, pontos de atenção e eventuais interferências nas frentes 

de serviços, com a assinatura do responsável pela Unidade Consumidora. 

18.10 Em qualquer tempo de execução do projeto a DISTRIBUIDORA poderá convocar 

inspeções de campo para acompanhamento dos serviços. 

18.11 Um relatório mensal de acompanhamento do projeto, de acordo com o modelo 

apresentado no contrato/termo dos anexos do edital, deverá ser enviado à 

DISTRIBUIDORA.  Este prazo poderá ser alterado em comum acordo antes do 

início das atividades. 

 

19 INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA 

Visando atender as normas das distribuidoras quanto à segurança do trabalho, para 

o caso de projetos que contemplem contratação turn-key, as empresas proponentes e 

subcontratadas deverão apresentar a documentação exigida no Anexo 13 para análise da 

área de segurança do trabalho da DISTRIBUIDORA . 

O processo de avaliação tem prazo de 10 dias úteis e somente após a liberação da 

área de segurança haverá a integração. Apenas depois desses dois trâmites, a empresa 

proponente e/ou subcontratada poderá realizar os serviços. 

Para o envio dos documentos exigidos, a empresa proponente deve sempre alinhar 

com o representante da Área de Eficiência Energética da DISTRIBUIDORA  e seguir o fluxo 

abaixo: 
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I. Preenchimento do formulário de Solicitação de Recepção de EPS; 

II. A empresa proponente ou subcontratada deverá enviar para a Área de 

Eficiência Energética a documentação nominal (em pdf) por colaborador e 

separada por pasta para ser compartilhada com a área de Segurança do 

Trabalho.  

III. A análise da documentação e retorno pela área de Saúde e Segurança tem 

prazo de até 10 (dez) dias úteis; 

IV. Caso os colaboradores não apresentem pendências nos documentos 

apresentados, passarão para a etapa de Integração. Caso apresentem 

pendências, todos os novos documentos corrigidos devem ser reenviados 

para reanálise pela área de Saúde e Segurança, passando a contar 

novamente o prazo de 10 dias úteis; 

V. Para participar da Integração, as empresas proponentes e subcontratadas 

devem enviar para a Área de Eficiência Energética, com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias da data da Integração o nome dos colaboradores 

para inclusão na ata. Caso não possam participar, a empresa proponente 

ou subcontratada deverá informar com brevidade para que o nome do 

colaborador seja retirado da ata; 

VI. Apenas os colaboradores que participaram da Integração estarão 

autorizados a iniciarem as atividades. 

Além disso, no caso de a DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia Iluminação 

Pública deverão ser apresentadas as evidências de treinamentos de POP00, DIS-POP-02-

Treinamento no Procedimento Operacional e curso de eletricista de rede de distribuição, 

com carga horária mínima de 200 horas, para os colaboradores que executarão os serviços 

de substituição das luminárias. Além disso, as demais normas regulamentadoras, como 

NR-10 e NR-35 deverão ser cumpridas, inclusive com comprovação dos treinamentos 

realizados com os profissionais. Caso haja utilização de guindauto, cesto aéreo, ou 

similares, deverá ser apresentada evidência de curso de operação de no mínimo 24 horas 

de carga horária. 



 

 

ANEXO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO E 

CONCORDÂNCIA 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES COM FINS 

LUCRATIVOS 

 

 
[CIDADE], ___ de ____________ de ____ 

À 

 
 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] - Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 

001/2021 

Ref.: Chamada Pública - REE 001/2021 

 

Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que 

estamos cientes e de acordo com as regras constantes no edital (e seus anexos) da presente 

Chamada Pública, como também todos os termos constantes na minuta do Instrumento 

Contratual (contrato de desempenho) divulgados. 

Informamos que estamos de acordo com os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética 

– PROPEE – Resolução Normativa no 929, de 30 de março de 2021, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, e demais regulamentações do setor elétrico. 

Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em 

participar do Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

Adicionalmente, manifestamos ciência e concordância com os seguintes documentos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]: Código de Ética, Política Anticorrupção e Política de Prevenção de 

Delitos, disponíveis para acesso na página www.neoenergia.com. 

 

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do 

pré-diagnóstico e diagnóstico energético: 

 

• Dados da Unidade Consumidora 

 

Número da unidade consumidora [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (Conta Contrato): 

________________________ 

Endereço: __________________________________________ nº. ___________ 

Razão social: ______________________________________________________ 

CNPJ do consumidor: _______________________________________________ 

 

 

Abaixo seguem os dados referentes à empresa proponente, responsável técnica pelo pré- 

diagnóstico e diagnóstico energético: 

 

http://www.neoenergia.com./


 

 

• Dados da empresa proponente 

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

Nome Fantasia: ____________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________ 

Nome(s) do(s) representante(s) legal(ais): 

CPF (s) do(s) representante(s) legal(ais): 

 

Unidade consumidora possui fins lucrativos.  

 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 

Representante legal do consumidor 

(Identificação do representante) 

(Nome e CPF) 

Cargo do representante legal: 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Representante legal da empresa proponente 

(Identificação do representante) 

(Nome e CPF) 

Cargo do representante legal: 



 

 

OPÇÃO A – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO ESTIVER SUJEITO À LEI 8.666/1993. 

Declaramos que somos regidos e sujeitos à lei nº 8.666/1993 – que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

OPÇÃO B – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO ESTIVER SUJEITO À LEI 13.303/2016. 

Declaramos que somos uma empresa de Serviços Públicos, com participação de capital 

minoritariamente privado, regida e sujeita à lei nº 13.303/2016 – que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo 

toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização 

de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de 

monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. 

OPÇÃO C – QUANDO O CONSUMIDOR BENEFICIADO POSSUIR CARÁTER ESSENCIALMENTE 

FILANTRÓPICO OU ASSISTENCIAL. 

Declaramos que somos uma instituição sem fins lucrativos, de caráter essencialmente filantrópico 

ou assistencial, conforme documentação enviada via Portal de Chamada Pública. 

 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES SEM FINS 

LUCRATIVOS 

 

 
[CIDADE], ___ de ____________ de ____ 

À 

 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] - Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 

001/2021 

Ref.: Chamada Pública - REE 001/2021 

Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que 

estamos cientes e de acordo com as regras constantes no edital (e seus anexos) da presente 

Chamada Pública, como também todos os termos constantes na minuta do Instrumento 

Contratual (Termo de Cooperação Técnica) divulgados. 

Informamos que estamos de acordo com os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética 

– PROPEE – Resolução Normativa no 929, de 30 de março de 2021, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, e demais regulamentações do setor elétrico. 

Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em 

participar do Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

Adicionalmente, manifestamos ciência e concordância com os seguintes documentos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]: Código de Ética, Política Anticorrupção e Política de Prevenção de 

Delitos, disponíveis para acesso na página www.neoenergia.com.br. 
 

 

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do 

pré-diagnóstico: 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/minoritario/
http://www.neoenergia.com.br./


 

 

 

• Dados da Unidade Consumidora 

 

Número da unidade consumidora [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (Conta Contrato): 

________________________ 

Endereço: __________________________________________ nº. ___________ 

Razão social: ______________________________________________________ 

CNPJ do consumidor: _______________________________________________ 

 

 

Abaixo seguem os dados referentes à empresa proponente, responsável técnica pelo pré- 

diagnóstico e diagnóstico energético: 

 

• Dados da empresa proponente 

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

Nome Fantasia: ____________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________ 

Nome(s) do(s) representante(s) legal(ais): 

CPF (s) do(s) representante(s) legal(ais): 

 

Unidade consumidora não possui fins lucrativos.  

 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 

Representante legal do consumidor 

(Identificação do representante) 

(Nome e CPF) 

Cargo do representante legal 

 

 

 

________________________________________ 

Representante legal da empresa proponente 

(Identificação do representante) 

(Nome e CPF) 

Cargo do representante legal 
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CONTRATO DE DESEMPENHO Nº.       

 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, como partes,  

[RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] concessionária do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [...], com sede na [...], neste ato representada na forma do 

seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e, [...] inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº [CNPJ/MF], estabelecida na Rua [ENDEREÇO], neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, 

pelos seus representantes legais, [REPRESENTANTE LEGAL], inscrito no CPF/MF sob o nº. [CPF/MF], e [REPRESENTANTE 

LEGAL], inscrito no CPF/MF sob o nº. [CPF/MF], doravante denominada BENEFICIÁRIA, 

Em conjunto denominadas PARTES, 

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE DESEMPENHO, doravante denominado CONTRATO, em 

conformidade com as definições, cláusulas e estipulações seguintes, que mutuamente se outorgam e se obrigam a cumprir, 

por si e seus sucessores: 

 
DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste CONTRATO, as siglas abaixo terão o significado a eles atribuídos a seguir: 

 

(i)        ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica;  
 

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL;  
 

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução Normativa ANEEL n° 929, de 30 

de março de 2021;  
 

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  
 

(v) CPP: Chamada Pública de Projetos; 
 

(vi) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], selecionado através de Chamada Pública de Projetos nº 001/2021 da [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]; 
 

(vii) REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento constante e anexo ao edital da CPP 

(Anexo B) que estabelece, de forma obrigatória, os requisitos para execução do PROJETO; 

(viii) CONTRATADA: Empresa proponente eleita e contratada pela BENEFICIÁRIA, nos termos de sua proposta, para 

a execução do PROJETO; 

 

 

1 OBJETO DO CONTRATO. 

 

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO o ajuste das estipulações mediante as quais a BENEFICIÁRIA receberá da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  incentivos financeiros para implantação de ações de eficiência energética do(s) 

sistema(s) de    [DEFINIR USOS FINAIS ENVOLVIDOS], nas dependências da BENEFICIÁRIA, de acordo com o Diagnóstico 

ANEXO 4 –  CONTRATO DE DESEMPENHO  
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Energético (Anexo A), classificado e selecionado na Chamada Pública de Projetos (CPP) nº 001/2021 da [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA], em consonância com o Edital CPP nº 001/2021 e os critérios estabelecidos pelos Procedimentos 

do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), elaborado pela ANEEL, na seguinte unidade: 

 [NOME DA INSTALAÇÃO], com sede na Cidade [...], Estado [...], na (o) [ENDEREÇO], [BAIRRO], CEP: [...], no CNPJ/MF 

sob o nº [...] e instalação inscrita na [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] sob o nº [...]; 

1.1.1. As ações que serão implantadas pela BENEFICIÁRIA, estão detalhadas no Anexo A deste instrumento, e 

compreendem: (i) projeto executivo; (ii) aquisição de materiais e equipamentos; (iii) serviços de implantação do projeto; (iv) 

descarte de materiais e equipamentos; (v) medição e verificação de resultados; (vi) marketing e divulgação; (vii) 

treinamento e capacitação e (viii) relatório final e databook, apresentando as respectivas garantias legais e certificações. 

A contratação também compreende os custos internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra, 

marketing, auditoria e transporte para fiscalização). 

1.1.2 O recurso será destinado a incrementar a eficiência energética e a reduzir o consumo e a demanda de energia elétrica 

na BENEFICIÁRIA, a qual, em contrapartida, ressarcirá a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  em até 100% (cem por 

cento) dos investimentos realizados para implementação do PROJETO, segundo as diretrizes do Programa de Eficiência 

Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , estabelecidas na resolução normativa nº 929 de 30 de março de 

2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

1.1.3. Não serão objeto de reembolso, da BENEFICIÁRIA para [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], os custos de 

diagnóstico energético, marketing, auditoria contábil/financeira e custos de mão de obra da distribuidora.  

1.1.4. No caso de micro e pequenas empresas, assim enquadradas de acordo com a lei  Complementar 123 (BRASIL, 

2006), será necessária a recuperação de, no mínimo, 80% da parte do financiamento relativa à implantação. 

1.1.5. As partes acordam que o presente contrato é celebrado conforme regulamentação aplicável da ANEEL e se 

submeterão a quaisquer alterações nos regulamentos, cuja determinação da Agência seja pela sua aplicação imediata aos 

contratos em andamento.  

 

2 ANEXOS. 

 

Anexo A – Diagnóstico Energético [Cópia do Diagnóstico Energético aprovado por meio da CHAMADA PÚBLICA da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
 

Anexo B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme Anexo 2 do Edital da CHAMADA PÚBLICA 

da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
 

Anexo C – Cópia da Carta de Apresentação e Concordância [conforme Anexo 3 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Anexo D – Condições Gerais de Contratação de obras e serviços - CGC-OS- BR02 – Julho/2021 (“CGC-OS”) [conforme 

Anexo 8 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
 

Anexo E – Condições Gerais de Contratação para aquisição de equipamentos e materiais – CGC-EM – BR02 – 

Julho/2021 (“CGC-EM”) [conforme Anexo 9 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
 

Anexo F – Planilha de Preços e Quantidades 
 

Anexo G – Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal de Execução do Projeto 

Anexo H– Procedimento de Segurança da Neoenergia - Gestão de Segurança para Fornecedores – DIS-OT-PES-009 

[conforme Anexo 12 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
 

Anexo I– Procedimento de Segurança da Neoenergia – Recepção e Integração de Prestadores de Serviços – DIS-OT-PES-

019 [conforme Anexo 13 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Anexo J – Código de Ética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 
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3 DOS INCENTIVOS FINANCEIROS E DAS CONDIÇÕES DE REPASSE. 

 

3.1. O valor global do PROJETO é de [Valor] ([Valor por extenso]), sendo: 

(i) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) o valor do CONTRATO, referente ao investimento do PEE [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]); 

(ii) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) de contrapartida do CLIENTE [ou de terceiros]. 

3.2 O valor final a ser repassado dependerá das ações efetivamente realizadas durante a vigência do CONTRATO. Desta 

forma, não será garantido o valor apresentado no item 3.1(i) acima como o mínimo a ser percebido pela BENEFICIÁRIA.  

3.2.1. Após o encerramento dos repasses (etapa de implantação), o valor efetivamente desembolsado pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] deverá ser reembolsado pela BENEFICIÁRIA em até 48 meses, acrescido das 

devidas correções monetárias, tendo como base as datas dos repasses. 

3.3 O repasse de recursos à BENEFICIÁRIA para implantação do projeto de eficiência energética deverá seguir o fluxo 

de etapas previstas no PROPEE, conforme a seguir: 

3.3.1 Diagnóstico Energético selecionado na Chamada Pública de Projetos (CPP) nº 001/2021 da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , com a descrição do sistema existente, síntese das condições operacionais e 

tecnológicas encontradas, indicação da proposição para obtenção da melhoria da performance energética, cálculo 

da viabilidade do projeto, incluindo Relação Custo Benefício - RCB, de acordo com a metodologia ANEEL, cálculo 

da projeção de economia para o cliente, em reais, e todos os demais itens requisitados no PROPEE; 

3.3.2 Plano de Medição; 

3.3.3 Elaboração do Projeto Executivo, contendo os projetos detalhados de cada intervenção; 

3.3.4 Aquisição dos Equipamentos, conforme especificados no projeto executivo, com a autorização da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

3.3.5 Execução dos serviços e obras civis necessários a implantação do PROJETO. Após o término dessa etapa, 

a BENEFICIÁRIA deverá emitir um termo de encerramento de obra, que deverá ser assinado por um dos seus 

representantes.  

3.3.6 Descarte dos materiais/equipamentos substituídos.  

3.3.7 Treinamento.  

3.3.8 Emissão de Relatório de Medição e Verificação com a quantificação dos resultados técnicos e financeiros 

advindos da eficientização.  

3.3.9 Emissão do Relatório Final de Acompanhamento Físico e Financeiro do projeto e databook do PROJETO, 

com a descrição dos resultados obtidos com a implementação dos projetos para futuro encaminhamento à ANEEL.  

3.4. Os repasses serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a comprovação da realização das etapas descritas no item 

3.3, que deverá ser feita pela BENEFICIÁRIA ao Gestor do CONTRATO, seguida da aprovação da solicitação de faturamento 

pelo Gestor do CONTRATO e da inclusão da fatura no sistema de pagamento da distribuidora. Caso a fatura apresente 

inconsistências, o prazo será reiniciado até nova inclusão/aprovação. 

3.4.1. Após a fiscalização e conferência/correção dos quantitativos/valores apresentados, a [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]. atestará a medição, o valor aprovado e autorizado para a emissão da respectiva fatura pela 

BENEFICIÁRIA. Para isso, a BENEFICIÁRIA necessariamente deve apresentar a (s) nota (s) fiscal (is) /fatura (s) de 

seu (s) fornecedor (es) relativa (s) ao avanço da (s) etapa (s). 
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3.4.2. A data efetiva de pagamento da fatura será o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendário de 

processos administrativos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. depois de seu vencimento. O mencionado 

calendário estabelecerá ao menos um dia de pagamento ao mês. 

3.5. A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. poderá descontar, do valor a ser pago à BENEFICIÁRIA, créditos que 

possua contra esta, tais como, mas não limitados a: multas, indenizações e valores referentes a compensações, ou ainda, 

proporcionalmente, caso a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. seja demandada judicial ou extrajudicialmente pelo 

adimplemento de obrigações vencidas e não pagas pela BENEFICIÁRIA, especialmente as de natureza trabalhista, 

ambiental, previdenciária e tributária. 

 

4 DO REEMBOLSO À [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

4.1 O início do reembolso à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], por parte da BENEFICIÁRIA, se dará trinta dias 

após a conclusão das etapas descritas na cláusula 3, e deverá ocorrer no prazo máximo de 12 (doze) meses após assinatura 

do contrato. Findado esse prazo, será iniciada imediatamente a cobrança, independentemente da conclusão da obra. O 

vencimento das demais prestações, consecutivamente, seguirá o mesmo dia da primeira, nos meses subsequentes. 

4.1.1  O projeto deverá ser viabilizado e implementado em sua totalidade impreterivelmente dentro de um 

período de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente contrato. A ultrapassagem desse prazo autorizará 

a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. a utilizar a garantia, apresentada no ato da contratação, para cobrir 

as despesas do contrato que ultrapassarem a viabilidade, conforme estabelecido no item 12.7. 

4.1.2 Caso a BENEFICIÁRIA não tenha concluído o projeto no prazo previsto no subitem anterior, e não existam 

dados suficientes para o cálculo de sua viabilidade, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. estará autorizada 

a utilizar a garantia contratual para cobrir todo o investimento desembolsado por ela no projeto.  Sobre esse valor 

será aplicada atualização monetária, com base na taxa SELIC. 

4.2 A BENEFICIÁRIA pagará à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. os recursos investidos, limitados ao valor 

referido no item 3.1(i) supra em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas. A BENEFICIÁRIA reembolsará à 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. somente a parte do financiamento relativa à implantação. Desta forma, os itens 

descritos abaixo não compõem a parte reembolsável deste CONTRATO: 

(i) Custos com marketing;  

(ii) Custos de mão de obra própria da distribuidora;  

(iii) Auditoria contábil e financeira; 

(iv) Custos de pré-diagnóstico e diagnóstico energético. 

4.3 O reembolso à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. se dará pelo valor atualizado, calculado a partir das datas 

de repasse em favor da BENEFICIADA, com base no IPCA, reajustado mensalmente. 

4.4. As parcelas serão cobradas mensalmente, mediante boletos bancários emitidos contra a BENEFICIÁRIA.  

4.5 O período de reembolso não poderá ser superior à média das durações das ações de eficiência energética 

implantadas, ponderada pela energia economizada associada a cada uma delas. O prazo de pagamento estabelecido no 

contrato da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. com os consumidores será, no máximo, aquele previsto nos 

contratos de desempenho, de acordo com o disposto na Resolução Aneel n°929/2021, até o limite de 48 meses. 

4.6. Por solicitação escrita do cliente poderá haver antecipação dos pagamentos das parcelas, sendo seu montante 

calculado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e informado ao cliente. 

4.7. Em caso de atraso do pagamento de quaisquer parcelas, haverá incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, pro rata temporis, correção monetária de acordo com a variação do IPCA, e uma multa de 2% (dois por cento) 

sobre a parcela em atraso, desde o correspondente vencimento até o efetivo pagamento, independentemente de 
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notificação judicial ou extrajudicial ou protesto, a ser cobrado no boleto bancário emitido pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] no mês subsequente. 

4.8. Para fins deste contrato, a cláusula 5.4 das Condições Gerais do Grupo Neoenergia para a Contratação de Obras e 

Serviços referente à retenção de 5% de caução não se aplica.  

 

5 OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA. 

 

5.1. Constituem obrigações da BENEFICIÁRIA, além das demais estipulações previstas neste CONTRATO: 

5.1.1. A BENEFICIÁRIA deve realizar o PROJETO de acordo com o especificado no Diagnóstico Energético (Anexo 

A). 

 

5.1.2. A BENEFICIÁRIA deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-OS (Anexo D) e na 

CGC-EM (Anexo E), exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO, que 

prevalecerão sobre os anexos, em caso de dúvida ou contrariedade 

 

5.1.3. A BENEFICIÁRIA deve observar e cumprir as condições apresentadas no documento – REQUISITOS PARA 

SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo B) -, na implementação do PROJETO, exceto para as condições 

expressamente estabelecidas no presente CONTRATO, que prevalecerá sobre o anexo, em caso de dúvida ou 

contrariedade. 

 

5.1.4. A BENEFICIÁRIA deve contratar, por meio de instrumento jurídico, a empresa executora e proponente do 

PROJETO, denominada CONTRATADA. 

5.1.5. A BENEFICIÁRIA deve comunicar imediatamente à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], por escrito, 

quaisquer anomalias detectadas durante a implantação dos serviços, bem como quaisquer avisos, notificações, 

citações e intimações recebidas de Poderes Públicos e de terceiros relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto 

do presente CONTRATO. 

5.1.6. A BENEFICIÁRIA deverá fornecer à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], sempre que esta solicitar, e 

no prazo constante da solicitação, cópia dos comprovantes de pagamentos de multas e indenizações que tiver 

pago em razão da execução dos serviços. 

5.1.7. A BENEFICIÁRIA deve custear as despesas decorrentes de embalagem, transporte, seguro e armazenamento 

de produtos/materiais/equipamentos utilizados na execução do CONTRATO e para o atendimento em garantia, 

não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] qualquer ônus adicional. 

5.1.8. A BENEFICIÁRIA deve permitir que a  [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] acompanhe os serviços e 

tenha acesso ao local onde os mesmos serão executados, a qualquer tempo e sempre que solicitado, sendo certo 

que o acompanhamento dos serviços pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] não exonera a BENEFICIÁRIA 

de quaisquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais ou legais, e não caracteriza, nem será 

considerado, qualquer tipo de ingerência da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] sobre os serviços. 

5.1.9. A BENEFICIÁRIA deve permitir a publicidade do PROJETO pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e 

pela ANEEL, bem como dar acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação antes, durante ou após a 

implementação das medidas de eficiência energética executadas, incluindo, a possibilidade de filmagem e 

fotografias e instalação de Placas  e Outdoors no padrão Neoenergia no local de execução do PROJETO e em 

outros locais definidos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

5.1.10. A BENEFICIÁRIA deve informar e obter anuência prévia da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

para toda e qualquer divulgação de sua iniciativa, referente ao PROJETO. 

5.1.11. Obrigatoriamente deverá constar em material publicitário, em posição de destaque e de fácil visualização, 

referência ao Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], regulamentado pela 
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ANEEL. As logomarcas do PEE, ANEEL e [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] também deverão ser incluídas 

em qualquer material de divulgação do PROJETO. 

5.1.12. A BENEFICIÁRIA deve responsabilizar-se pelos resultados do PROJETO, especialmente de economia de 

energia elétrica, retirada de demanda na ponta e Relação Custo Benefício (RCB), sob pena de se incorrer na 

penalidade definida na cláusula 12.7 deste CONTRATO. 

5.1.13.  A BENEFICIÁRIA deve manter-se adimplente com todas as obrigações legais e contratuais com a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

5.1.14. A BENEFICIÁRIA deve manter atualizados seus dados cadastrais na [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] mediante a apresentação e atualização dos documentos necessários, a critério desta, sob pena 

de vir a ser impedida de contratar com a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

5.1.15 Comunicar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], para sua aprovação, eventuais alterações na 

programação dos serviços a serem executados ou em andamento. 

5.1.16. Assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos causados à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] e/ou a terceiros, indenizando-os na proporção das lesões patrimoniais ou morais havidas, em 

razão de qualquer ato ou fato praticado por si, por seus prepostos ou pela (s) empresa (s) executora (s) /fornecedora 

(s) encarregada (s) da implementação do PROJETO, concernente aos respectivos equipamentos e serviços 

prestados, isentando a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] de qualquer responsabilidade por tais atos ou 

fatos. 

5.1.17. A BENEFICIÁRIA deve observar e cumprir os requisitos de saúde e segurança definidos e especificados na 

DIS-OT-PES-009 (Anexo H) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo I). 

 

5.1.18. A BENEFICIÁRIA deve apresentar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART – referente à elaboração e a execução do projeto, conforme disposto na cláusula 

14 deste CONTRATO.  

 

 

[ITEM ESPECÍFICO PARA PROJETOS ONDE HOUVER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA] 
 

5.2. São contrapartidas da BENEFICIÁRIA: 

 

[DETALHAR AS CONTRAPARTIDAS: SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS] 

 

 

6 DA RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA 

 

6.1. Sem prejuízo das demais situações previstas em lei, e das penalidades estipuladas neste CONTRATO, a BENEFICIÁRIA 

será responsável, perante a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]: 

6.1.1. Por perdas e danos eventualmente sofridos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 

6.1.2. Por indenizações decorrentes de ações ou omissões de prepostos da BENEFICIÁRIA. 

6.1.3. Por qualquer condenação advinda de medida administrativa ou ação judicial, baseada em reivindicações de 

que a utilização de produtos ou metodologias violem quaisquer direitos de propriedade de terceiros. 

6.1.4. Pela qualidade e conformidade técnica dos trabalhos realizados. 
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6.1.5. Por qualquer multa ou autuação advinda de órgãos ambientais, do trabalho, de classe, entre outros, por 

fatos de responsabilidade da BENEFICIÁRIA. 

6.2. Fica assegurado à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] o direito de regresso em face da BENEFICIÁRIA, caso a 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] venha a ser obrigada a reparar eventual dano de responsabilidade da 

BENEFICÁRIA, observado o disposto no item 3.5. 

6.3. Em ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas sub cláusulas 6.1 e 6.2 acima, autoriza a [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] a reter e/ou deduzir, proporcionalmente, valores a que se refere à cláusula 3.1(i). 

6.4. A escolha da empresa executora e proponente, durante a CPP nº 001/2021, é de inteira responsabilidade da 

BENEFICIÁRIA, bem como sua contratação, não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] qualquer reponsabilidade 

na gestão contratual da mesma. Posto isto, não há qualquer vínculo entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a 

empresa executora no âmbito deste CONTRATO. Ressalta-se que não será permitida a alteração da empresa proponente 

após submissão do pré-diagnóstico. 

 

7 DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a formalização de 

Termo Aditivo. 

7.2. O prazo de execução dos serviços será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

presente CONTRATO, podendo ser alterado somente mediante aprovação prévia e expressa da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. 

7.2.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, o 

prazo de execução dos serviços de instalação será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do presente CONTRATO. O prazo para realização das ações de Medição & Verificação será de, no 

máximo, 12 (doze) meses, contados a partir do término da execução dos serviços de instalação, ou de, no máximo, 

24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da assinatura do CONTRATO, o que ocorrer primeiro. 

7.3. Concluída a etapa de implantação, conforme item 7.2 acima, é iniciado o prazo de 48 meses para reembolso da 

BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

7.3.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica” -- após 

o término do prazo de execução dos serviços de instalação que é de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura do presente CONTRATO, terá início o prazo de 48 meses para reembolso da 

BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] . 

7.4. Toda e qualquer paralisação, se necessária, só ocorrerá após acordo entre as PARTES, devidamente documentada e 

registrada em uma Ata de Reunião onde constarão todas as razões, exposições de motivos, análises, medidas para solução, 

e cronograma para reinício do PROJETO, sem prejuízo do prazo final. As alterações de prazo de execução ou vigência não 

aprovadas pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] serão passíveis de penalidades previstas na CGC-OS, na CGC-EM 

e na cláusula décima- segunda – Demais Penalidades. 

 

 

 

 

8.  DA SUSPENSÃO E TÉRMINO 



 

 
 

Internal Use 

 

8.1. Caso este CONTRATO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento por parte da BENEFICIÁRIA, essa se 

obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o PROJETO, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à BENEFICIÁRIA, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, 

a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

8.2 O CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

8.2.1 Inadimplemento de qualquer cláusula contratual pela BENEFICIÁRIA; 

8.2.2 Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação da BENEFICIÁRIA, requeridas ou decretadas; 

8.2.3. Superveniente incapacidade técnica ou econômica da BENEFICIÁRIA; 

8.2.4 Cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, 

ou subcontratação de qualquer espécie, sem prévia autorização por escrito da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]; 

8.2.5. Não atendimento das solicitações da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] relacionadas com a 

execução do objeto do CONTRATO; 

8.2.6. Sobrevir decisão, resolução, ou qualquer outro ato da ANEEL no sentido de não autorizar, interferir ou 

prejudicar o objeto deste CONTRATO. 

8.2.7. Na hipótese de participação ou envolvimento comprovado da BENEFICIÁRIA (proprietário, sócio, acionista, 

membro do conselho de administração, diretor, responsável técnico), diretamente ou indiretamente, em práticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas, ou em lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, 

direitos e valores (conforme a lei nº 9.613/98), seja na execução do presente CONTRATO, ou na sua participação 

no processo da Chamada Pública nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ou a qualquer 

atividade relacionada, ou em quaisquer outros Contratos em que figure como contratada, seja com entes públicos 

ou privados 

8.3. Ocorrendo a rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 8.2 acima, a BENEFICIÁRIA 

deverá devolver à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], no prazo de 30 (trinta) dias, o valor total aplicado, 

devidamente corrigido, para a execução do PROJETO. 

 

9 DA GARANTIA 

 

9.1. Em garantia da execução fiel do objeto do presente CONTRATO, e para assegurar o recebimento, pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], das indenizações, multas, perdas e danos e demais verbas que porventura lhe caibam 

em razão do descumprimento e/ou inexecução total ou parcial do objeto do presente CONTRATO, a BENEFICIÁRIA deverá 

prestar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] garantia mediante fiança bancária. O custo decorrente da emissão da 

carta fiança ou seguro garantia é de responsabilidade do consumidor a ser beneficiado e não será remunerado ou 

reembolsado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA].  

9.2 A garantia de que trata a sub-cláusula 9.1 acima deverá ser apresentada à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], até a data do primeiro faturamento, no valor global do CONTRATO, tal como estipulado na cláusula 3. 

9.3. Havendo prorrogação e/ou majoração do valor do CONTRATO através de termo aditivo, a garantia será prorrogada e 

adequada ao novo prazo e valor, nos termos das cláusulas 9.1 e 9.2 acima. 
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9.4 A garantia prestada pela BENEFICIÁRIA somente será restituída após o cumprimento integral de todas as 

obrigações assumidas, deduzindo-se o valor de multas porventura aplicadas pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

e/ou eventuais débitos comprovados da BENEFICIÁRIA. 

9.5 A garantia a ser apresentada deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescentada do prazo de 

60 dias, sendo imperativa a observância do disciplinamento das obrigações constantes nos itens acima (9.4; 9.3; 9.2 e 

9.1).  

9.5.1 A BENEFICIÁRIA poderá, contudo, apresentá-la de modo fracionado, sendo que o primeiro instrumento de 

garantia a ser apresentado deverá ter o prazo não inferior a 36 (trinta e seis) meses. Nesta hipótese, portanto, 

quando da apresentação do prazo não inferior a 36 (trinta e seis) meses, a BENEFICIÁRIA compromete-se a 

apresentar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , antes do término da vigência do referido prazo, em período 

não inferior a 30 dias, a evidência de contratação da garantia complementar ao prazo de vigência do contrato, 

acrescentado do período de 60 dias a mais, sob pena de inadimplemento e consequente rescisão contratual. 

9.6. Ocorrendo a rescisão do CONTRATO, a garantia prestada pela BENEFICIÁRIA será executada, podendo ser utilizada 

para quitação de valores devidos a título de obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e contratuais. 

9.7.  É inaplicável ao presente contrato o item 5.4 da CGC-OS. 

 

10 DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 

 

10.1. Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES reproduzir ou comunicar a terceiros 

dados de qualquer dos instrumentos deste CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, 

ressalvadas as hipóteses decorrentes de instrução de processos judiciais ou administrativas e determinações legais. 

10.2. As estipulações e obrigações constantes do CONTRATO não serão aplicadas às informações que estejam nos 

“Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE”, disponibilizado no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, 

como “Ações de divulgação de resultados e benefícios dos PROJETOS de eficiência energética”, que poderão ser divulgadas 

pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a qualquer tempo, interna ou externamente, pois são de domínio público. 

10.3. Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a divulgação dos resultados parciais ou finais do 

projeto em relatórios/publicações relativos ao tema Eficiência Energética, Inovação e/ou Sustentabilidade.  

10.4. Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a utilização dos dados de medição e verificação dos 

resultados do PROJETO, para fins de avaliação e aprimoramento do Programa de Eficiência Energética. 

 

11. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

11.1 Para fins do Contrato será entendido por “dados pessoais” toda informação guardada, processada ou transmitida 

pelas Partes relativa a uma pessoa identificada ou identificável, assim como qualquer outro significado de acordo com a 

legislação aplicável a matéria de proteção de dados pessoais.  

Os dados pessoais serão considerados informação confidencial para efeitos da aplicação das medidas necessárias de 

Cibersegurança e proteção da informação. 

Para além dos dados dos representantes das Partes e das pessoas de contato acima mencionadas, no tratamento dos 

dados pessoais que se encontram sob a responsabilidade das Partes e estas tenham acesso como consequência deste 

instrumento, deverá ser respeitado o previsto na legislação vigente. 

Os dados pessoais comunicados através deste instrumento serão tratados pelas Partes com o propósito exclusivo de 

gerenciar seu desenvolvimento e cumprir as obrigações legais e contratuais decorrentes. Os dados pessoais serão mantidos 
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pelo tempo necessário para atender às responsabilidades legais e contratuais correspondentes. Em particular, as Partes 

concordam em não utilizar os dados pessoais obtidos da outra parte ou a que tenham acesso, para outros fins que não os 

contidos neste Contrato, nem para atribuí-los, nem mesmo para seu armazenamento. 

Além disso, as Partes garantem que dispõem das medidas técnicas e organizacionais necessárias e adequadas para 

garantir a segurança dos dados pessoais a que têm acesso como resultado de sua relação com a outra parte e para impedir 

sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

As Partes devem cumprir com a legislação em vigor no que tange ao tratamento de dados pessoais, sem prejuízo de 

impender os esforços necessários para não causar danos à contraparte. 

Qualquer das Partes notificará imediatamente a outra Parte a existência de qualquer incidência de segurança, com caráter 

imediato, e em todo caso no prazo de até 24 horas após ter conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal 

inferior, e assistirá e cooperará com a Parte divulgadora do dados pessoal com relação a qualquer comunicação necessária 

a terceiros e outras medidas razoáveis para remediar a situação que solicite esta Parte, ou sejam exigíveis por lei 

 

12.  DEMAIS PENALIDADES: 

 

12.1. Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas no 

CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade específica, ao pagamento de multa não compensatória da 

BENEFICIÁRIA em favor da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da 

nota fiscal/fatura referente ao mês em que for notificado do inadimplemento ou, na inexistência de medição no mês da 

notificação, a BENEFICIÁRIA deverá pagar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a título de penalidade, o percentual 

de até 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do CONTRATO.  A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] poderá 

suspender o pagamento dos valores a que se refere a cláusula 3, ou, quando já pagos, exigir a devolução de todos os custos 

realizados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até o momento do inadimplemento, englobando os custos 

internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (Mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os 

pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à BENEFICIÁRIA, corrigidos pela variação da taxa 

da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

12.2. Penalidade por rescisão motivada: A BENEFICIÁRIA deverá devolver todos os custos realizados pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até o momento do cancelamento, englobando os custos internos (Mão de obra própria, 

transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à 

BENEFICIÁRIA, corrigidos pela variação da taxa da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da 

efetiva devolução. 

12.3. Penalidade por atraso: Serão cumpridos os requisitos definidos e especificados na cláusula 5.5.2 da CGC-OS e 5.4 da 

CGC-EM.  

12.4.  Na hipótese da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] vir a ser penalizada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, Poder Concedente e Órgão Regulador, responsável pela aprovação do PROJETO, acompanhamento e 

fiscalização física e financeira e aprovação final da execução do Programa de Eficiência Energética, em virtude de não 

cumprimento pela BENEFICIÁRIA das atribuições, obrigações e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, a 

BENEFICIÁRIA deverá obrigatoriamente ressarcir à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] referente ao montante 

da multa aplicada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no caso. A obrigação de ressarcimento, por parte da 

BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], não findará com o término do presente CONTRATO. A 

referida responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência energética pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 

12.5.  No caso de cancelamento do PROJETO pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, em decorrência de 

descumprimento das metas estabelecidas no PROJETO por parte da BENEFICIÁRIA, a mesma deverá ressarcir todos os 

valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na implementação deste PROJETO, 

devidamente corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da 
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efetiva devolução, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  (mão de obra própria, 

transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

à BENEFICIÁRIA. A obrigação de ressarcimento, por parte da BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

não findará com o término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação 

final do projeto de eficiência energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

12.6.  Na hipótese da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] vir a ser penalizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO – TCE ou qualquer outro órgão, em virtude de não cumprimento pela BENEFICIÁRIA das atribuições, obrigações e 

demais encargos ajustados no presente CONTRATO, a BENEFICIÁRIA deverá obrigatoriamente ressarcir à [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  referente ao montante da multa suportada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis 

no caso.  

 

12.7.  Caso as verificações dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de demanda retirada na 

ponta (kW) resulte numa Relação Custo Benefício (RCB) final superior ao limite estabelecido pelo PROPEE, a BENEFICIÁRIA 

arcará com o investimento adicional correspondente ao valor que excedeu o limite de referência e este montante deverá 

ser pago à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  em parcela única, juntamente com a primeira parcela de 

reembolso do CONTRATO. Sobre os valores excedidos será aplicada atualização monetária, com base na taxa SELIC. A 

obrigação do pagamento, por parte da BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], não findará com o 

término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de 

eficiência energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

12.8.  Qualquer violação, por parte da BENEFICIÁRIA das Leis Anticorrupção constantes na cláusula 12.1 da CGC-OS e da 

CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada uma infração grave ao presente CONTRATO e consistirá em justa causa 

para sua rescisão motivada, conferindo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  o direito de declarar rescindido 

imediatamente o presente CONTRATO, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando a BENEFICIÁRIA responsável 

pelas perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicável. A BENEFICIÁRIA deverá ressarcir todos os valores pagos 

e desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  na implementação deste PROJETO, devidamente 

corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data de assinatura do CONTRATO até o dia da 

efetiva rescisão, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  (mão de obra própria, 

transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

à BENEFICIÁRIA, sem prejuízo do impedimento de participação da BENEFICIÁRIA, seus sócios, administradores e 

responsável técnico em futuras chamadas públicas de projetos de eficiência energética por um prazo de 2 anos. 

 
12.9.  O não cumprimento, pela BENEFICIÁRIA, de qualquer um dos princípios éticos constantes na CGC-OS e na CGC-EM –

– incluindo, mas não se limitando a produção de vantagem injusta em relação ao CONTRATO, ou a sua participação no 

processo da Chamada Pública nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , ou a qualquer atividade 

relacionada - será considerada uma infração grave e consistirá em justa causa para rescisão do CONTRATO, conferindo à 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] o direito de declarar rescindido imediatamente o presente CONTRATO, sem 

qualquer ônus ou penalidade para si, ficando a BENEFICIÁRIA responsável pelas perdas e dados a que der causa, nos 

termos da lei aplicável. A BENEFICIÁRIA deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] na implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados 

no período, a contar da data de assinatura do CONTRATO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  (mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os 

pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  à BENEFICIÁRIA, sem prejuízo do 

impedimento de participação da BENEFICIÁRIA, seus sócios, administradores e responsável técnico em futuras chamadas 

públicas de projetos de eficiência energética por um prazo de 2 anos. 

 

 

13.  DAS NOTIFICAÇÕES: 

 

13.1. Conforme previsto nas CGC´s, para fins de notificações, os contatos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e 

da BENEFICIÁRIA são os seguintes: 
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a) À [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] : [NOME], Gestor da Unidade [...]; [ENDEREÇO]; e-mail: [...]@[...].com.br; 

telefone: ([...]) [[...]]; que, para os fins deste CONTRATO é designado seu GESTOR DO CONTRATO. 

b) À BENEFICIÁRIA: ao endereço registrado no preâmbulo desta CP. 

 

14 DA MARCA 

 

14.1 A BENEFICIÁRIA não poderá usar o nome da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], sua marca registrada, 

logomarca, nome comercial ou ainda qualquer outra figura ou nome de sua propriedade, sem consentimento, por escrito, 

da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA].  Qualquer autorização recebida da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

será entendida restritivamente, como concedida em caráter precário, exclusivamente para aquela finalidade, não se 

tratando de novação ou autorização incondicional.  

14.2 Todo produto obtido como resultado da presente CONTRATO deverá ter a logomarca “PEE ANEEL” ou fazer menção 

ao PEE regulado pela ANEEL, bem como fazer expressa menção às PARTES, para indicar que o mesmo foi desenvolvido 

com recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.   

14.3 A aposição das logomarcas supracitadas nos produtos deverá ser previamente aprovada pela [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]. 

14.4. É proibida qualquer vinculação entre o PEE e programas ou matérias de natureza político-partidária ou de interesse 

privado. 

 

15 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

15.1. Deverá ser apresentada pela BENEFICIÁRIA à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) principal do contrato, perante o CREA do estado de execução do projeto, em até 10 (dez) 

dias após a assinatura do contrato. Todas as atividades técnicas que fazem parte do escopo da contratada deverão estar 

descritas na ART principal do contrato. 

 

15.2. Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos eventuais aditivos contratuais que 

venham a ser celebrados, e de atividades técnicas que venham a ser subcontratadas tais como a elaboração de projetos 

executivos, plano e relatório de M&V, instalação de equipamentos etc. Uma cópia das ARTs referentes às atividades 

subcontratadas, emitidas em nome da BENEFICIÁRIA pelos profissionais ou empresas responsáveis, deverá ser 

encaminhada à distribuidora. 
 

15.3. As ART’s deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados na proposta de projeto selecionada e 

aprovada, respectivamente, na 1ª e na 2ª etapa da CPP 001/2021. A substituição dos responsáveis técnicos somente 

poderá ocorrer a partir de concordância formal por parte da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , a qual será 

precedida de uma avaliação curricular e de acervo técnico novo profissional substituto, o qual deverá possuir, no mínimo, 

a mesma experiência do apresentado na fase inicial e atender às exigências de habilitação técnica do edital da CPP 

001/2021. 

 

15.4. A escolha da empresa executora e do seu correspondente responsável técnico, durante a CPP nº 001/2021, é de 

inteira responsabilidade da BENEFICIÁRIA, bem como sua contratação, não cabendo à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], qualquer reponsabilidade na gestão contratual da mesma. Posto isto, não há qualquer vínculo entre a 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o responsável técnico pelo projeto.  

 

16 SEGURO 
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16.1. Aplica-se a cláusula 4.10 da CGC – OS e 4.15 da CGC – EM, onde um Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura 

ampla e importância segurada não inferior a R$ 15 milhões por evento, é necessário.  

16.2. A contratação desse seguro é de responsabilidade da BENEFICIÁRIA e a apólice deverá ser apresentada à [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em até 15 dias após assinatura do contrato. Alternativamente, o seguro poderá ser 

contratado e apresentado pela empresa executora do projeto.  

16.3. Caso a apólice de seguro não seja apresentada no prazo estabelecido no item acima, a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de cancelar o presente contrato sem que isso signifique qualquer direito a empresa 

proponente ou à BENEFICIÁRIA. A proposta de apólice deverá ser aprovada previamente pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. 

16.4. Os serviços, objeto do contrato, não poderão ser iniciados e nenhum pagamento será realizado pela [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] até que seja evidenciada a contratação da apólice de seguro (com comprovante de pagamento do 

prêmio). 

 

17 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. A BENEFICIÁRIA deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-OS e na CGC-EM, exceto para 

as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 

17.2. A BENEFICIÁRIA se obriga, sempre que solicitado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ANEEL ou pelo 

Tribunal de Contas ou outros órgãos de fiscalização, a prestar todas as informações relativas ao presente CONTRATO. 

17.3. Respeitado o previsto na cláusula décima (sigilo e confidencialidade) convencionam as PARTES que, sempre que 

houver a divulgação na mídia impressa, falada e televisiva e canais da internet através de releases, do apoio recebido, a 

BENEFICIÁRIA deverá indicar o PROJETO como integrante do Programa de Eficiência Energética executado pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , regulamentado pela ANEEL. 

17.4. Toda e qualquer incidência de impostos/tributos, não prevista no Diagnóstico Energético (Anexo A), que venha a 

ocorrer durante a vigência do contrato, não será imputada como custo para o PEE ou para a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. A BENEFICIÁRIA é responsável por garantir a viabilidade do projeto quando houver aumento de custos de 

qualquer natureza, mesmo quando provocado por incidência de imposto (s) não previsto(s) no Diagnóstico Energético 

(Anexo A). 

17.5. Havendo divergência entre o conteúdo deste contrato e os seus anexos, prevalecerão as disposições do presente 

instrumento. 

17.6. É vedado à BENEFICIÁRIA reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos do CONTRATO 

sem o consentimento prévio e por escrito da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] . 

17.7. Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que também integram o presente 

instrumento, sem a prévia e expressa autorização da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] .  

17.8. A tolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de qualquer das obrigações estipuladas no 

CONTRATO não induzirá novação nem renúncia aos direitos nele conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma 

PARTE em favor da outra. 

17.9. Os erros materiais identificados na implantação do projeto serão objeto de correção pela BENEFICIÁRIA sem ônus 

para a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a qualquer tempo. 

17.10. A BENEFICIÁRIA deve observar e cumprir os requisitos de saúde e segurança definidos e especificados na DIS-OT-

PES-009 (Anexo H) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo I). 
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18 FORO  

18.1. As PARTES elegem o Foro da Comarca de [....], para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente TERMO, com 

a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Assim havendo ajustado, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o CLIENTE assinam o presente instrumento através 

de assinatura eletrônica, pelos seus representantes legais e pelas testemunhas, para todos os efeitos jurídicos. 

A data de assinatura do presente instrumento será a data da última assinatura eletrônica do último representante das 

PARTES que o assinar. 

Assinado eletronicamente pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

Assinado eletronicamente pelo CLIENTE. 

Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS. 

 

Esta folha faz parte do CONTRATO DE DESEMPENHO, firmado entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o 

[CLIENTE]. 
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ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO aprovado por meio da CPP] 
 
 
ANEXO B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 

conforme Anexo 2 do Edital da CPP] 

 
 
ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÃNCIA 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia da CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA, conforme Anexo 3 do 

Edital da CPP] 
 
 
 
ANEXO D – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC – OS  
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS – CGC  - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP] 
 

 

ANEXO E – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC 

– EM  
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC  - EM, conforme Anexo 9 do Edital da CPP]  
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ANEXO F– PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

PPQ - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
UN QT PREÇO UNIT. TOTAL 

A1 SERVIÇOS (PROJETO) 

A1.1 Diagnóstico Energético VB     R$ 0,00 

A1.2 
Plano de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.3 Projeto Executivo VB     R$ 0,00 

A1.4 
Relatório de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.5 
Treinamento e 

Capacitação 
VB     R$ 0,00 

A1.6 
Relatório Final e 

databook 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A1  - R$ 0,00 

A2 SERVIÇOS (EXECUÇÃO)  

A2.1 
Execução dos Serviços 

de Instalação 
VB     R$ 0,00 

A2.2 Descarte de Materiais PÇ     R$ 0,00 

A2.3 
Gerenciamento do 

projeto 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A2 - R$ 0,00 

A3  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

A3.1 Equipamento X PÇ     R$ 0,00 

A3.2 Equipamento Y PÇ     R$ 0,00 

A3.3 Equipamento Z PÇ     R$ 0,00 

TOTAL A3 - R$ 0,00 

VALOR LIMITE A SER REPASSADO À BENEFICIÁRIA (A1+A2+A3) R$ 0,00 

A4 CUSTOS INTERNOS [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

A4.1 Mão-de-obra Própria VB     R$ 0,00 

A4.2 Transporte VB     R$ 0,00 

A4.3 
Marketing e 

Divulgação 
VB     R$ 0,00 

A4.4 Auditoria VB     R$ 0,00 

TOTAL A4 - R$ 0,00 

TOTAL PEE (A1+A2+A3+A4)  R$                      -    

B1 CONTRAPARTIDA 

B1.1 
Descrever material X, 

se aplicável 
PÇ     R$ 0,00 

B1.2 
Descrever material Y, 

se aplicável 
PÇ     R$ 0,00 

B1.3 
Descrever serviço Z, se 

aplicável 
VB     R$ 0,00 
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B1.4 
Descrever serviço W, 

se aplicável 
VB     R$ 0,00 

TOTAL B1  - R$ 0,00 

TOTAL GERAL DO PROJETO (A1+A2+A3+A4+B1)  R$                      -    

 

ANEXO G – MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Projeto de Eficiência Energética [nome do cliente] – [Xª] CPP 

 

PEE ANEEL n° [referência carregamento no duto – verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] ] / ODS n° [verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ] 

  

Período de Referência [mês/ano] 
 

1. Coordenador do Projeto: 
 

[Informar nome, e-mail e telefone de contato da BENEFICIÁRIA responsável pelo projeto]. 

 

2. Descrição de resultados parciais alcançados no mês: 

 
[Evolução do projeto – informar percentual de avanço] 

[Descrever atividades executadas em tópicos] 

[Inserir tabela das ações de eficiência energética previstas x realizadas ex.: por ambiente/andar] 

 

3. Cronograma Físico: 
 

  Meses 

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 ... Mês n 

1 - Projeto Executivo 
Prev.           

Real.           

2 -  Apresentação dos Seguros e Documentação de 

Trabalho 

Prev.           

Real.           

3 -  Aprovação do Plano de Trabalho e Cronograma 

Detalhado 

Prev.           

Real.           

4 -  Aquisição dos Materiais e Equipamentos 
Prev.           

Real.           

5 -  Execução dos Serviços 
Prev.           

Real.           

Atividade 1 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

Atividade 2 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

... 
Prev.           

Real.           

Atividade n (detalhar) 
Prev.           

Real.           

6 - Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos 
Prev.           

Real.           
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7 - Relatório de Medição e Verificação 
Prev.           

Real.           

8 - Treinamento e Capacitação 
Prev.           

Real.           

9 - Relatórios de apresentação e final do projeto 
Prev.           

Real.           

Realização Física do Projeto 
  

          
% 

 

 

4. Registro Fotográfico 
 

[Apresentar fotos comparativas dos ambientes (antes e depois), tiradas do mesmo ângulo, quando da execução do projeto. 

Fotos referentes a outras atividades como treinamento, descarte, por exemplo, o antes não se aplica. As fotos devem estar 

legendadas e possuir dimensões de aproximadamente 6 x 8 cm ou 8 x 6 cm.] 

 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 

Legenda 1 Legenda 2 

 

FOTO 3 

 

FOTO 4 

Legenda 3 Legenda 4 

 

 

5. Custos: 

 
Orçado (valor previsto do contrato): [R$ xxxx] 

Realizado no mês de referência: [R$ xxxx ( xx %)]  

Total realizado: [R$ xxxx ( xx %)] 

Saldo (orçado – realizado): [R$ xxxx ( xx %)] 

 

 

6. O desenvolvimento das atividades planejadas para o mês ocorreu conforme o planejado? 
 

[Sim ou Não] 

[Caso a resposta seja NÃO, preencher os itens 7 e 8.] 

 

7. Justificativas 

 
[Não se aplica] – caso a resposta do item 6 seja SIM 

[Justificar] – caso a resposta do item 6 seja NÃO 

 

8. Impacto no cronograma 
Data de conclusão do projeto (original), conforme plano de trabalho: [xx/xx/xxxx] 

Nova data (ajustada) para o final do projeto: [xx/xx/xxxx] 

Diferença de dias: [xx] 

 

 

  ,  de  de 20   

 

 

Coordenador do Projeto 

[Nome – Cargo - CPF]  
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ANEXO H – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – GESTÃO DE SEGURANÇA PARA 

FORNECEDORES – DIS –OT – PES -009  

 
[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento Gestão de Segurança para Fornecedores – DIS – OT – PES-

009, conforme Anexo 12 do Edital da CPP]. 

 

ANEXO I – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES 

DE SERVIÇO – DIS –OT – PES -019  

 
[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento Recepção e Integração de Prestadores de Serviços – DIS – 

OT – PES-019, conforme Anexo 13 do Edital da CPP]. 

 

ANEXO J – CÓDIGO DE ÉTICA DA NEOENERGIA 

 



 

1 
 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A [RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] E O [NOME DO CLIENTE], COM O OBJETIVO 

DE PROMOVER AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a [RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  concessionária do serviço público de distribuição 

de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob nº [CNPJ/MF],  com sede [...], CEP [...], neste 

ato representada na forma do seu Estatuto Social por seus representantes abaixo 

assinados; e, 

 

[NOME DO CLIENTE], doravante designado CLIENTE, com sede na Cidade [CIDADE], Estado 

da Bahia, na [ENDEREÇO COM CEP], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ/MF], neste ato 

representado na forma dos seus atos constitutivos por seus representantes abaixo 

assinados; 

 

que passam a ser designados conjuntamente como PARTES e individualmente como 

PARTE; 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

(i) A importância para o País e para o Estado da Bahia da adoção efetiva de 

economia de energia e a consequente redução de custos com este insumo, 

através da realização da Chamada Pública de Projetos, que integra o 

Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

cumprindo o disposto na legislação federal, em especial as Leis n° 

9.991/2000, n° 12.212/2010, nº 13.280/2016, Lei nº 14.120, de 1º de 

março de 202 e a Resolução Normativa n° 929 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, de 30 de março de 2021, ou a que vier substituí-la ;  

 

(ii) O empenho da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em estimular o uso 

eficiente da energia elétrica;  
 
 

(iii) O interesse das PARTES em desenvolver projetos sustentáveis nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais;  
 
 

(iv) Que as ações voltadas ao uso eficiente e à conservação de energia elétrica 

são de total relevância, pois visam à redução do consumo e da demanda, 

como também a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;  

 

ANEXO 5 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (SEM 

REPASSE) 
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Resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, doravante denominado 

TERMO, vinculado aos termos do Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste TERMO, as siglas abaixo terão o significado a elas atribuído a seguir: 

 
 

(i)     ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica;  

 

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL;  
 
 

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução 

Normativa ANEEL n° 929, de 30 de março de 2021;  

 

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  

 

(v) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência 

Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], selecionado através da 

Chamada Pública de Projetos 001/2021; 

 

(vi) TERCEIROS: Contratados, subcontratados ou parceiros do CLIENTE, 

responsáveis [por parte da] pela contrapartida do PROJETO;  
 
 

(vii) CONTRATADA: Empresa escolhida e definida pelo CLIENTE, nos termos de sua 

proposta, para a execução do PROJETO. A [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] irá firmar um contrato na modalidade turn key com a 

CONTRATADA; 

 

(viii) CPP: Chamada Pública de Projetos; 

 

(ix) REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento 

constante e anexo ao edital da CPP que estabelece, de forma obrigatória, os 

requisitos para execução do PROJETO; 

 

(x) TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO: Documento pelo qual o CLIENTE 

declara receber a PROJETO concluído por parte da CONTRATADA e o 

encerramento do Termo de Cooperação Técnica com a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. Marcará o início do prazo de garantia. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 
1.1. O presente TERMO tem como OBJETO a aplicação, pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], de recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética 

– PEE, para a implementação do projeto de eficiência energética (PROJETO) nos usos 
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finais de energia elétrica [...], nas dependências do CLIENTE, de acordo com o Diagnóstico 

Energético (Anexo A) classificado e selecionado na CPP nº 001/2021 da DISTRIBUIDORA, 

em consonância com o Edital CPP nº 001/2021 e os critérios estabelecidos pelo PROPEE 

e cujos critérios atendem aos REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

(Anexo B), na seguinte unidade: 

 

• [...] no CNPJ/MF sob o nº [...] e instalação inscrita na [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], sob o nº [...].  
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS 

 

2.1. Constitui parte integrante do presente TERMO, para todos os fins de direito: 

 

(i) Anexo A – Diagnóstico Energético [Cópia do Diagnóstico Energético aprovado por 

meio da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 

(ii) Anexo B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme 

Anexo 2 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 

(iii) Anexo C – Cópia da Carta de Apresentação e Concordância [conforme Anexo 3 do 

Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 

(iv) Anexo D – Condições Gerais de Contratação de obras e serviços – CGC-OS- BR02 – 

Julho/2021 - “CGC-OS” [conforme Anexo 8 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  
(v) Anexo E – Condições Gerais de Contratação para aquisição de equipamentos e 

materiais – CGC-EM – BR02 – Julho/2021 - “CGC- EM” [conforme Anexo 9 do Edital 

da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(vi) Anexo F – Planilha de Preços e Quantidades; 

(vii) Anexo G – Código de Ética da Neoenergia;  

(viii) Anexo H – Procedimento de Segurança da Neoenergia - Gestão de Segurança para 

Fornecedores – DIS-OT-PES-009 [conforme Anexo 12 do Edital da CHAMADA 

PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(ix) Anexo I – Procedimento de Segurança da Neoenergia – Recepção e Integração de 

Prestadores de Serviços – DIS-OT-PES-019 [conforme Anexo 13 do Edital da 

CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO PROJETO 

 

3.1. O valor global do PROJETO é de R$ [Valor] ([Valor por extenso]), conforme 

detalhado na Planilha de Preços e Quantidades (Anexo F), sendo: 

 

(i) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) o valor referente ao investimento do PEE 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(ii) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) de contrapartida do CLIENTE [ou de 

terceiros]. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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4.1. São obrigações da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  
 
a) Firmar contrato, na modalidade turn key, com a CONTRATADA para a execução do 

PROJETO, visando o aprimoramento da eficiência energética na unidade do CLIENTE 

descrita no item 1.1 supra.  

b) Fiscalizar as ações implantadas durante a execução do PROJETO, com o apoio do 

CLIENTE, principalmente no que tange à qualidade do serviço executado pela 

CONTRATADA;  
 
c) Comunicar ao CLIENTE o resultado da análise do consumo antes e após a execução 

do PROJETO, indicando a economia de energia elétrica e a redução da demanda no 

horário de ponta; e  

d) Realizar as comunicações perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

especialmente o carregamento e encerramento do PROJETO. 

 

4.2. São obrigações do CLIENTE: 

 
 
a) Observar e cumprir (quando aplicável) os requisitos definidos e estabelecidos na CGC 

– OS e na CGC - EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no 

presente TERMO; 
 
b) Observar e cumprir (quando aplicável) as condições apresentadas no documento – 

REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo B), exceto para as 

condições expressamente estabelecidas no presente TERMO; 

c) Ter pleno conhecimento e estar de acordo com o escopo do PROJETO a ser executado 

pela CONTRATADA; 

d) Custear as despesas do “pré-diagnóstico energético”; 

e) Permitir que a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  acompanhe os serviços e 

tenha livre acesso ao local onde os mesmos serão executados, a qualquer tempo e 

sempre que solicitado, sendo certo que o acompanhamento dos serviços pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] não exonera o CLIENTE de quaisquer de suas 

obrigações e responsabilidades contratuais ou legais; 

f) Atender à legislação federal, estadual ou municipal, em vigor, incluindo, mas não se 

limitando, às normas de proteção ao meio ambiente, assumindo toda e qualquer 

responsabilidade decorrente da sua inobservância;  

g) Permitir a publicidade do PROJETO pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  e pela 

ANEEL, bem como dar acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação 

antes, durante ou após a implementação das medidas de eficiência energética 

executadas, incluindo a possibilidade de filmagem e fotografias no local e instalação 

de Placas e Outdoors no Padrão Neoenergia no local de execução do Projeto e em 

outros locais definidos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 

h) Informar e obter anuência prévia da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] para toda 

e qualquer divulgação de sua iniciativa, referente ao PROJETO, devendo 

obrigatoriamente constar no material, em posição de destaque e de fácil visualização, 

referência ao Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL. Os logotipos do PEE, ANEEL e [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] também deverão ser incluídos em qualquer material 

de divulgação do PROJETO;  

 

i) Disponibilizar dados técnicos do PROJETO, objeto deste TERMO, autorizando a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a divulgar publicamente os casos de sucesso;  
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j) Manter-se adimplente com todas as obrigações legais e contratuais com a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];   

k) Comunicar imediatamente à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] por escrito, 

quaisquer anomalias detectadas durante a implantação do PROJETO, bem como 

quaisquer avisos, notificações, citações e intimações recebidas de Poderes Públicos e 

de terceiros relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto do presente TERMO. 

l) Observar e cumprir (quando aplicável) os requisitos de saúde e segurança definidos e 

especificados na DIS-OT-PES-009 (Anexo H) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo I), exceto 

para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO. 

m) Em até 15 (quinze) dias após assinatura do TERMO, apresentar à [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] a comprovação emitida pela Secretaria de Fazenda do estado 

(SEFAZ) de isenção/não incidência do pagamento do Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD) na 1ª Etapa da Chamada Pública. Em caso de 

negativa da SEFAZ, durante a execução do projeto, será necessário que o imposto 

(sobre os materiais e equipamentos) seja precificado de acordo com a legislação 

estadual e o CLIENTE será responsável pelo pagamento do mesmo. Caso a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] seja responsabilizada pelo fisco e venha a 

desembolsar algum valor a título do imposto, o CLIENTE se responsabiliza a lhe 

proceder o imediato e integral reembolso da quantia dispendida. 

n) A execução dos serviços e/ou entrega/instalação de materiais/equipamentos por 

parte do CLIENTE [ou de terceiros] deverá ser documentada através de relatório 

mensal de acompanhamento e execução do PROJETO, o qual deverá conter 

detalhadamente as ações realizadas pelo CLIENTE [ou por terceiros] no período, o 

registro fotográfico das mesmas e suas despesas. Após a aprovação por parte da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], o CLIENTE [ou terceiros] deverá enviar as 

respectivas notas fiscais (não reembolsáveis pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]) comprovando os valores investidos como contrapartida no 

PROJETO;  

o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações decorrentes da legislação fiscal, 

trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a atuar na execução do 

PROJETO objeto do presente TERMO, bem como pelo cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por empresas e 

empregados envolvidos na execução do PROJETO; 

p) Comprometer-se a não reutilizar os materiais/equipamentos substituídos pelos 

contemplados no presente TERMO na manutenção ou ampliação das instalações;  

q) Realizar a destinação final e/ou descontaminação de todos os resíduos e/ou 

materiais/equipamentos substituídos no PROJETO, classificados ou não como 

perigosos ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente, em especial a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (porém vedada a reutilização), estabelecido 

pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, ou outras que vierem a substituí-las, cuja 

comprovação se dará por meio da apresentação à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] de Certificado de Destinação Final de Resíduos emitido por órgão ou 

empresa com competência reconhecida.  

r) A escolha da empresa executora e proponente, durante a CPP nº 001/2021, é de 

inteira responsabilidade do CLIENTE, não cabendo à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] qualquer reponsabilidade na definição da mesma. Ressalta-se que 

não será permitida a alteração da empresa proponente após submissão do pré-

diagnóstico. 

 

 

4.3. São contrapartidas do CLIENTE [Específico – caso haja contrapartida]: 
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[Detalhar as Contrapartidas: serviços e/ou fornecimento de materiais] 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
 
 

5.1. O CLIENTE deverá obedecer aos requisitos estabelecidos na CGC-OS e na CGC-EM, 

exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO. 

 

5.2. As estipulações e obrigações constantes do TERMO não serão aplicadas às 

informações que estejam nos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - 

PROPEE”, disponibilizado no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, como “Ações de 

divulgação de resultados e benefícios dos PROJETOS de eficiência energética”, que 

poderão ser divulgadas pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a qualquer tempo, 

interna ou externamente, pois são de domínio público. 

 
5.3. Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES 

reproduzir ou comunicar a terceiros, dados de qualquer dos instrumentos deste TERMO 

sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, ressalvadas as hipóteses 

decorrentes de instrução de processos judiciais ou administrativas e determinações 

legais. 

 
5.4. Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a divulgação dos 

resultados parciais ou finais do projeto em relatórios/publicações relativos ao tema 

Eficiência Energética, Inovação e/ou Sustentabilidade.  

5.5. Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a utilização dos dados 

de medição e verificação dos resultados do PROJETO, para fins de avaliação e 

aprimoramento do Programa de Eficiência Energética. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

6.1. Para fins do Termo será entendido por “dados pessoais” toda informação guardada, 

processada ou transmitida pelas Partes relativa a uma pessoa identificada ou 

identificável, assim como qualquer outro significado de acordo com a legislação aplicável 

a matéria de proteção de dados pessoais.  

 

Os dados pessoais serão considerados informação confidencial para efeitos da aplicação 

das medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da informação. 

 

Para além dos dados dos representantes das Partes e das pessoas de contato acima 

mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a 

responsabilidade das Partes e estas tenham acesso como consequência deste 

instrumento, deverá ser respeitado o previsto na legislação vigente. 

 

Os dados pessoais comunicados através deste instrumento serão tratados pelas Partes 

com o propósito exclusivo de gerenciar seu desenvolvimento e cumprir as obrigações 

legais e contratuais decorrentes. Os dados pessoais serão mantidos pelo tempo 

necessário para atender às responsabilidades legais e contratuais correspondentes. Em 

particular, as Partes concordam em não utilizar os dados pessoais obtidos da outra parte 
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ou a que tenham acesso, para outros fins que não os contidos neste Contrato, nem para 

atribuí-los, nem mesmo para seu armazenamento. 

 

Além disso, as Partes garantem que dispõem das medidas técnicas e organizacionais 

necessárias e adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais a que têm acesso 

como resultado de sua relação com a outra parte e para impedir sua alteração, perda, 

tratamento ou acesso não autorizado. 

 

As Partes devem cumprir com a legislação em vigor no que tange ao tratamento de 

dados pessoais, sem prejuízo de impender os esforços necessários para não causar 

danos à contraparte. 

 

Qualquer das Partes notificará imediatamente a outra Parte a existência de qualquer 

incidência de segurança, com caráter imediato, e em todo caso no prazo de até 24 horas 

após ter conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal inferior, e assistirá e 

cooperará com a Parte divulgadora do dados pessoal com relação a qualquer 

comunicação necessária a terceiros e outras medidas razoáveis para remediar a situação 

que solicite esta Parte, ou sejam exigíveis por lei 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESERVAÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS 
 
 

7.1. A atividade conjunta prevista neste TERMO não estabelece, nem prevê o 

estabelecimento de qualquer relação societária entre as PARTES, obrigando-as somente 

nas condições aqui explicitadas. 
 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITO DAS PARTES 
 
 

8.1. Nenhuma das PARTES terá direito de, em nome de outra e sem o seu consentimento 

prévio por escrito, assumir novos compromissos ou modificar os já assumidos neste 

TERMO ou nos Instrumentos dele decorrentes, nem renunciar a quaisquer direitos de 

qualquer natureza. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES 
 
 

9.1 As comunicações relativas ao presente TERMO deverão ser feitas por escrito, por 

carta com Aviso de Recebimento ou correio eletrônico, este último apenas para assuntos 

operacionais, com confirmação de recebimento, para os endereços e aos cuidados das 

pessoas indicadas a seguir:  

a) À [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]: [Nome do Gestor do TERMO]; 

endereço [endereço com CEP]; telefone [do Gestor do TERMO]; e-mail [do Gestor 

do TERMO]; que para fins deste TERMO é designado seu GESTOR. 
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b) Ao CLIENTE: [Nome do Gestor do TERMO]; ao endereço registrado no preâmbulo 

deste TERMO; telefone [do Gestor do TERMO]; email [do Gestor do TERMO]; que 

para fins deste TERMO é designado seu GESTOR 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

10.1. O presente TERMO é firmado por 18 (dezoito) meses, contados da data de sua 

assinatura, ressalvando-se obrigações que precisem ser adimplidas após esse prazo.  

 

10.1.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte 

Incentivada Solar Fotovoltaica”, o presente TERMO vigorará por até 26 (vinte e 

seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a formalização de Termo 

Aditivo.  

 

10.2. O prazo de execução do PROJETO será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura do presente TERMO, podendo ser alterado somente mediante 

aprovação prévia da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

 

10.2.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte 

Incentivada Solar Fotovoltaica”, o prazo de execução dos serviços de instalação 

será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

presente TERMO. O prazo para realização das ações de Medição & Verificação 

será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir do término da execução 

dos serviços de instalação, ou de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir 

da data da assinatura do TERMO, o que ocorrer primeiro.  

 

10.3. As PARTES poderão prorrogar o presente instrumento, por meio de aditamento 

deste TERMO.  
 

10.4. O CLIENTE declara ter pleno conhecimento da complexidade da execução dos 

serviços e que, em razão de sua execução, poderão vir a ocorrer imprevistos diversos 

provocando a interrupção no funcionamento da unidade citada no OBJETO, estando a 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], nestes casos, previamente isenta de 

responsabilidades de qualquer natureza por declaração expressa do CLIENTE.  
 
10.5. A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de encerrar o presente 

TERMO caso a execução (substituição/instalação dos equipamentos) não seja concluída 

no prazo de 12 meses. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PESSOAL 
 
11.1. Os profissionais utilizados por quaisquer das PARTES, em decorrência das 

atividades inerentes ao presente TERMO, não sofrerão alteração na sua vinculação 

empregatícia com os empregadores de origem, nem acarretarão ônus adicional a título 

de retribuição pelos trabalhos a serem desenvolvidos. 

11.2. Cada parte é integral e exclusivamente responsável pelo pagamento de salários e 

recolhimento de encargos de quaisquer natureza, incidentes sobre a mão de obra 

empregada no PROJETO.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO E DO TÉRMINO 
 
 
12.1. O CLIENTE deverá obedecer aos requisitos definidos e estabelecidos na CGC-EM e 

na CGC-OS, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO. 

 
12.2. Caso este TERMO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento do 

CLIENTE, este se obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o PROJETO, 

englobando, mas não se limitando, aos custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA],  (Mão de Obra Própria, transporte, auditoria e Marketing) e os valores já 

pagos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à CONTRATADA para a execução do 

PROJETO, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar da data 

do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

 

12.3. Se a extinção antecipada do TERMO, imputável ao CLIENTE, acarretar na 

consequente extinção antecipada do Contrato turn key firmado pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA],  com a CONTRATADA (e subcontratadas) para a execução do PROJETO, 

o CLIENTE se responsabilizará pelo pagamento de eventuais multas, penalidades e/ou 

indenizações que vierem a ser devidas à CONTRATADA e suas eventuais subcontratadas, 

não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] qualquer ônus. 
 
12.4.  No caso de cancelamento do PROJETO pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANEEL, em decorrência de descumprimento das regras estabelecidas no 

PROJETO por parte do CLIENTE, o mesmo deverá ressarcir todos os valores pagos e 

desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na implementação deste 

PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a 

contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução, englobando os custos 

internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, 

auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] à CONTRATADA (e subcontratadas). 

 

12.5.  O CLIENTE será responsável pelo reembolso imediato e integral à [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] de qualquer valor eventual incorrido por esta no 

pagamento de obrigação que, pelo presente contrato, competiria ao CLIENTE  

 

12.6. O TERMO será extinto antecipadamente na hipótese de participação ou 

envolvimento comprovado do CLIENTE (proprietário, sócio, acionista, membro do conselho 

de administração, diretor, responsável técnico), diretamente ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas, ou em lavagem 

de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme a lei nº 9.613/98), seja na 

execução do presente TERMO, ou na sua participação no processo da Chamada Pública nº 

001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ou a qualquer atividade 

relacionada, ou em quaisquer outros instrumentos jurídicos em que figure como parte, 

seja com entes públicos ou privados. O CLIENTE deverá devolver à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], no prazo de 30 (trinta) dias, o valor total aplicado, devidamente 

corrigido pela variação da Taxa Selic, para a execução do PROJETO, a contar da data de 

assinatura do TERMO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da 
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[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e 

marketing) e todos os valores já pagos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à 

CONTRATADA para a execução do PROJETO, corrigidos pela variação da Taxa da Selic 

apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 
 
13.1. Os casos omissos e quaisquer dúvidas porventura surgidas, decorrentes da 

execução do presente TERMO, serão resolvidos pelos representantes legais das PARTES 

envolvidas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MARCA  
 
 

14.1 O CLIENTE não poderá utilizar o nome da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

marca registrada, logomarca ou nome comercial como referência ou sem consentimento, 

por escrito, da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA].  

 

14.2. Qualquer autorização recebida da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] nesse 

sentido será entendida restritivamente, como concedida em caráter precário, 

exclusivamente para aquela finalidade, passando a constar como anexo ao presente 

TERMO.  
 
14.3 Todo produto obtido como resultado da presente CONTRATO deverá ter a 

logomarca “PEE ANEEL” ou fazer menção ao PEE regulado pela ANEEL, bem como fazer 

expressa menção às PARTES, para indicar que o mesmo foi desenvolvido com recursos do 

Programa de Eficiência Energética da ANEEL.   

 

14.4 A aposição das logomarcas supracitadas nos produtos deverá ser previamente 

aprovada pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

14.5. É proibida qualquer vinculação entre o PEE e programas ou matérias de natureza 

político-partidária ou de interesse privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

15.1. O CLIENTE se obriga, sempre que solicitado pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], ANEEL ou pelo Tribunal de Contas ou outros órgãos de fiscalização, a 

prestar todas as informações relativas ao presente TERMO. 

 

15.2. Respeitado o previsto na Cláusula Quinta (Sigilo e Confidencialidade) 

convencionam as PARTES que, sempre que houver a divulgação na mídia impressa, 

falada e televisiva e canais da internet através de releases, do apoio recebido, o CLIENTE 

deverá indicar o PROJETO como integrante do Programa de Eficiência Energética 

executado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL. 

 

15.3. Ao seu exclusivo critério, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] se reserva o 

direito de divulgar, a qualquer tempo, o PROJETO objeto do presente TERMO, bem como 
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os seus resultados, sem a necessidade de comunicação prévia, ou de solicitação de 

autorização do CLIENTE. 

 

15.4. Havendo divergência entre o conteúdo deste TERMO e os seus anexos, 

prevalecerão as disposições do presente instrumento. 

15.5. É vedado ao CLIENTE reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos 

instrumentos do TERMO sem o consentimento prévio e por escrito da [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]. 

15.6. Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que 

também integram o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorização da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

15.7. A tolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de 

qualquer das obrigações estipuladas no TERMO não induzirá novação nem renúncia aos 

direitos nele conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma PARTE em favor da 

outra. 

15.8. Os erros materiais identificados na implantação do projeto serão objeto de 

correção pelo CLIENTE e pela empresa CONTRATADA para a execução do projeto sem 

ônus para a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a qualquer tempo. 

15.9. Em nenhuma hipótese, a empresa CONTRATADA poderá exigir junto ao CLIENTE ao 

longo da execução dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem não 

contemplados neste termo de cooperação. Caso a CONTRATADA queira oferecer outro 

serviço ao CLIENTE, deverá comprovar previamente à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] a sua desvinculação com o objeto do projeto.  

15.10. Qualquer violação, por parte do CLIENTE das Leis Anticorrupção constantes na 

cláusula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada uma 

infração grave a esse TERMO, consistirá em justa causa para sua rescisão motivada, 

conferindo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA],  o direito de declarar rescindido 

imediatamente o presente TERMO, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando o 

CLIENTE responsável pelas perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicável. O 

CLIENTE deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA],  na implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela 

variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data de assinatura do TERMO 

até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA],  (mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os 

valores já pagos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA],  à CONTRATADA para a 

execução do PROJETO, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a 

contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

15.11. Qualquer violação, por parte do CLIENTE das Leis Anticorrupção constantes na 

cláusula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada uma 

infração grave a esse TERMO e consistirá em impedimento de participação do CLIENTE 

(proprietário, sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor, responsável 

técnico) em Chamadas Públicas de projetos de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] por um prazo de 2 (dois) anos. 

15.12.  O não cumprimento, pelo CLIENTE de qualquer um dos princípios éticos 

constantes na CGC-OS e na CGC-EM  incluindo, mas não se limitando a produção de 

vantagem injusta em relação ao TERMO, ou a sua participação no processo da Chamada 
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Pública nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ou a qualquer atividade 

relacionada - será considerada uma infração grave e consistirá em justa causa para 

rescisão do TERMO, conferindo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] o direito de 

declarar rescindido imediatamente o presente TERMO, sem qualquer ônus ou penalidade 

para si, ficando o CLIENTE responsável pelas perdas e dados a que der causa, nos termos 

da lei aplicável. O CLIENTE deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na implementação deste PROJETO, devidamente 

corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data de 

assinatura do TERMO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e 

marketing) e todos os valores já pagos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] à 

CONTRATADA para a execução do PROJETO, corrigidos pela variação da Taxa da Selic 

apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

15.13.  Qualquer violação, por parte do CLIENTE dos princípios éticos constantes na CGC-

OS e na CGC-EM – será considerada uma infração grave a esse TERMO e consistirá em 

impedimento de participação do CLIENTE (proprietário, sócio, acionista, membro do 

conselho de administração, diretor, responsável técnico) em Chamadas Públicas de 

projetos de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] por um prazo 

de 2 (dois) anos. 

15.14.  Quaisquer tolerâncias ou liberalidades com relação a infrações contratuais serão 

entendidas de forma restritiva e casual, não configurando, em hipótese alguma, novação 

de qualquer espécie, nem isentando a PARTE infratora das medidas necessárias à sua 

correção.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
 

16.1 As PARTES elegem o Foro da Comarca de [...], para dirimir quaisquer questões 

decorrentes do presente TERMO, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Assim havendo ajustado, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o CLIENTE assinam o 

presente instrumento através de assinatura eletrônica, pelos seus representantes legais e 

pelas testemunhas, para todos os efeitos jurídicos. 

A data de assinatura do presente instrumento será a data da última assinatura eletrônica 

do último representante das PARTES que o assinar. 

Assinado eletronicamente pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

Assinado eletronicamente pelo CLIENTE. 

Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS. 
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ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO aprovado por meio da 

CPP] 
 
 
 
ANEXO B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS, conforme Anexo 2 do Edital da CPP] 

 
 
ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÃNCIA 
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia da CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA, 

conforme Anexo 3 do Edital da CPP] 
 
 
 
ANEXO D – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC – OS  
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC  - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP] 
 

 

ANEXO E – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS – CGC – EM  
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC  - EM, conforme Anexo 9 do Edital da 

CPP]. 
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ANEXO F – PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

PPQ - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
UN QT PREÇO UNIT. TOTAL 

A1 SERVIÇOS (PROJETO)  

A1.1 Diagnóstico Energético VB     R$ 0,00 

A1.2 
Plano de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.3 Projeto Executivo VB     R$ 0,00 

A1.4 
Relatório de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.5 
Treinamento e 

Capacitação 
VB     R$ 0,00 

A1.6 
Relatório Final e 

databook 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A1  - R$ 0,00 

A2  SERVIÇOS (EXECUÇÃO)  

A2.1 
Execução dos Serviços de 

Instalação 
VB     R$ 0,00 

A2.2 Descarte de Materiais PÇ     R$ 0,00 

A2.3 
Outros Custos Indiretos 
(taxa de administração) 

VB     R$ 0,00 

TOTAL A2 - R$ 0,00 

A3  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

A3.1 Equipamento X PÇ     R$ 0,00 

A3.2 Equipamento Y PÇ     R$ 0,00 

A3.3 Equipamento Z PÇ     R$ 0,00 

TOTAL A3 - R$ 0,00 

VALOR LIMITE A SER CONTRATADO (A1+A2+A3) R$ 0,00 

A4 CUSTOS INTERNOS [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

A4.1 Mão-de-obra Própria VB     R$ 0,00 

A4.2 Transporte VB     R$ 0,00 

A4.3 Marketing e Divulgação VB     R$ 0,00 

A4.4 Auditoria VB     R$ 0,00 

TOTAL A4 - R$ 0,00 

TOTAL PEE (A1+A2+A3+A4)  R$                      -    

B1 CONTRAPARTIDA 

B1.1 
Descrever material X, se 
aplicável 

PÇ     R$ 0,00 

B1.2 
Descrever material Y, se 
aplicável 

PÇ     R$ 0,00 

B1.3 
Descrever serviço Z, se 
aplicável 

VB     R$ 0,00 

B1.4 
Descrever serviço W, se 
aplicável 

VB     R$ 0,00 
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TOTAL B1  - R$ 0,00 

TOTAL GERAL DO PROJETO (A1+A2+A3+A4+B1)  R$                      -    

 
 
 
 

ANEXO G – CÓDIGO DE ÉTICA DA NEOENERGIA  
 

 
ANEXO H – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – GESTÃO DE SEGURANÇA PARA 

FORNECEDORES – DIS –OT – PES -009 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento Gestão de Segurança para Fornecedores – DIS – OT – PES-

009, conforme Anexo 12 do Edital da CPP]. 

 

ANEXO I – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇO – DIS –OT – PES -019  

 
[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento Recepção e Integração de Prestadores de Serviços  – DIS – 

OT – PES-019, conforme Anexo 13 do Edital da CPP]. 
 

 



 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A [RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] E O [NOME DO CLIENTE], COM O OBJETIVO 

DE PROMOVER AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a [RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  concessionária do serviço público de distribuição 

de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob nº [CNPJ/MF],  com sede [...], CEP [...], neste 

ato representada na forma do seu Estatuto Social por seus representantes abaixo 

assinados; e, 

 

[NOME DO CLIENTE], doravante designado CLIENTE, com sede na Cidade [CIDADE], Estado 

de [...], na [ENDEREÇO COM CEP], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ/MF], neste ato 

representado na forma dos seus atos constitutivos por seus representantes abaixo 

assinados; 

 

que passam a ser designados conjuntamente como PARTES e individualmente como 

PARTE; 

 

CONSIDERANDO: 
 

(i) A importância para o País e para o Estado de [...] da adoção efetiva de 

economia de energia e a consequente redução de custos com este insumo, 

através da realização da Chamada Pública de Projetos, que integra o 

Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

cumprindo o disposto na legislação federal, em especial as Leis n° 

9.991/2000, n° 12.212/2010, nº 13.280/2016, Lei nº 14.120, de 1º de 

março de 202 e a Resolução Normativa n° 929 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, de 30 de março de 2021, ou a que vier substituí-la. 

 

(ii) O empenho da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em estimular o uso 

eficiente da energia elétrica;  
 
 

(iii) O interesse das PARTES em desenvolver projetos sustentáveis nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais;  
 
 

(iv) Que as ações voltadas ao uso eficiente e à conservação de energia elétrica 

são de total relevância, pois visam à redução do consumo e da demanda, 

como também a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos; 

  

ANEXO 6 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (COM 

REPASSE) 



 

 

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, doravante denominado 

TERMO, vinculado aos termos do Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste TERMO, as siglas abaixo terão o significado a elas atribuído a seguir: 

 
 

(i)      ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica;  
 

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL;  
 

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução 

Normativa ANEEL n° 929, de 30 de março de 2021;  
 

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  
 

(v) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência 

Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], selecionado através da 

Chamada Pública de Projetos nº 001/2021; 
 

(vi) TERCEIROS: Contratados, subcontratados ou parceiros do CLIENTE; 
 

(vii) CONTRATADA: Empresa proponente eleita e contratada pelo CLIENTE, nos 

termos de sua proposta, para a execução do PROJETO; 
 

(viii) CPP: Chamada Pública de Projetos; 
 

(ix) REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento 

constante e anexo ao edital da CPP que estabelece, de forma obrigatória, os 

requisitos para execução PROJETO; 
 

(x) TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO: Documento pelo qual o CLIENTE 

declara receber a PROJETO concluído por parte da CONTRATADA e o 

encerramento do Termo de Cooperação Técnica com a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. Somente será emitido após a solução de todas as 

pendências relativas aos serviços prestados e marcará o início do prazo de 

garantia. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
 

1.1 O presente TERMO tem como OBJETO o ajuste das estipulações mediante as 

quais o CLIENTE receberá da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  incentivos 

financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética – PEE, para a 

implementação de ações de eficiência energética nos usos finais de energia 

elétrica [...], nas dependências do CLIENTE, de acordo com o Diagnóstico 

Energético (Anexo A) classificado e selecionado na CPP nº 001/2021 da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], em consonância com o Edital CPP nº 001/2021 e 

com os critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela ANEEL, na seguinte 

unidade: 

 

• [...] no CNPJ/MF sob o nº [...] e instalação inscrita na [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] sob o nº [...].  
 



 

 

1.1.1 As ações que serão implantadas pelo CLIENTE, estão detalhadas 

no Anexo A deste instrumento, e compreendem: (i) projeto 

executivo; (ii) especificação técnica de materiais e equipamentos; 

(iii) aquisição de materiais e equipamentos; (iv) serviços de 

implantação do PROJETO; (v) descarte de materiais; (vi) 

treinamento e capacitação; (vii) M&V e (viii) relatório final e 

databook do PROJETO, apresentando as respectivas garantias 

legais e certificações; 

1.2 Quaisquer alterações, exclusões ou inclusões das estipulações definidas na 

cláusula 1.1 somente poderão ser feitas mediante a celebração de termos 

aditivos assinados pelos representantes legais das PARTES. As alterações 

não aprovadas pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] serão passíveis 

de penalidades, previstas na Cláusula Décima-segunda – Demais Penalidades. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS 

 

2.1 Constitui parte integrante do presente TERMO para todos os fins de direito: 

 

(i) Anexo A – Diagnóstico Energético [Cópia do Diagnóstico Energético aprovado por 

meio da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(ii) Anexo B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme 

Anexo 2 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA];  

(iii) Anexo C – Cópia da Carta de Apresentação e Concordância [conforme Anexo 3 do 

Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(iv) Anexo D – Condições Gerais de Contratação de obras e serviços – CGC-OS- BR02 – 

Julho/2021  - “CGC-OS” [conforme Anexo 8 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];   
(v) Anexo E – Condições Gerais de Contratação para aquisição de equipamentos e 

materiais – CGC-EM – BR02 – Julho/2021 - “CGC- EM” [conforme Anexo 9 do Edital 

da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(vi) Anexo F – Planilha de Preços e Quantidades; 

(vii) Anexo G – Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal de Execução do 

Projeto. 

(viii) Anexo H – Procedimento de Segurança da Neoenergia - Gestão de Segurança para 

Fornecedores – DIS-OT-PES-009 [conforme Anexo 12 do Edital da CHAMADA 

PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(ix) Anexo I – Procedimento de Segurança da Neoenergia – Recepção e Integração de 

Prestadores de Serviços – DIS-OT-PES-019 [conforme Anexo 13 do Edital da 

CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  

(x)    Anexo J – Código de Ética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS INCENTIVOS FINANCEIROS 

 

3.1 O valor global do PROJETO é de R$ [Valor] ([Valor por extenso]), sendo: 

(i) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) o valor referente ao investimento do PEE 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA];  



 

 

(ii) R$ [Valor] ([Valor por extenso]) de contrapartida do CLIENTE [ou de 

terceiros]. 

3.2 O valor do repasse da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE 

dependerá das ações efetivamente realizadas durante a vigência do TERMO, 

estando limitado ao valor previsto no item 3.1 (i), excluindo-se os custos internos 

da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao  (auditoria contábil e financeira, mão 

de obra própria, transporte e marketing). 

3.3 Considerando que o valor final a ser repassado dependerá exclusivamente das 

ações efetivamente realizadas durante a vigência do TERMO, a [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA]  não garante o preço fixado no TERMO como o mínimo a ser 

percebido pelo CLIENTE, não assumindo nenhum compromisso de forma a 

garantir um repasse mínimo mensal, anual ou global, sujeito o pagamento, em 

qualquer caso, à devida vistoria, medição, conferência e aprovação prévia 

3.4 A escolha da empresa executora e proponente, durante a CPP nº 

001/2021, é de inteira responsabilidade do CLIENTE, bem como sua 

contratação, não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

qualquer reponsabilidade na gestão contratual da mesma. Posto isto, não 

há qualquer vínculo entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a 

empresa executora no âmbito deste TERMO. Ressalta-se que não será 

permitida a alteração da empresa proponente após submissão do pré-

diagnóstico. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]    

 

4.1 São obrigações da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] : 

 
a) Designar, a seu critério, coordenador para o PROJETO, ficando este responsável pelos 

contatos e entendimentos necessários à execução do presente TERMO DE 

COOPERAÇÃO, devendo informar, nome, endereço, telefone e e-mail; 
 
b) Fiscalizar a execução e implantação do PROJETO, realizando o aceite da entrega dos 

materiais e execução dos serviços executados; 
 
c) Realizar as comunicações perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

especialmente o carregamento e encerramento do PROJETO. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

 

5.1 Para a consecução do objeto deste TERMO, o CLIENTE se obriga, por si e por sua 

(s) CONTRATADA (s), a: 

 

a) Realizar o PROJETO de acordo com o especificado no Diagnóstico Energético (Anexo 
A). O descumprimento desse item sujeitará o CLIENTE ao pagamento das penalidades 
previstas na cláusula 12ª, item 12.1 deste TERMO. 

 
 
b) Observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na CGC – OS e na CGC - 

EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO; 
 



 

 

c) Observar e cumprir as condições apresentadas no documento – REQUISITOS PARA 

SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo B) -, na implementação do PROJETO, 

exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO; 
 
d) Contratar, por meio de instrumento jurídico, a empresa executora e proponente do 

PROJETO, denominada CONTRATADA. A escolha da empresa executora e proponente, 

durante a CPP nº 001/2021, é de inteira responsabilidade do CLIENTE, bem como sua 

contratação, não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] qualquer 

reponsabilidade na gestão contratual da mesma. Posto isto, não há qualquer vínculo 

entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a CONTRATADA no âmbito deste 

TERMO. Ressalta-se que não será permitida a alteração da empresa proponente após 

submissão do pré-diagnóstico. 

 

e) Comunicar imediatamente à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], por escrito, 

quaisquer anomalias detectadas durante a implantação dos serviços, bem como 

quaisquer avisos, notificações, citações e intimações recebidas de Poderes Públicos e 

de terceiros relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto do presente TERMO; 
 

f) Fornecer à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], sempre que esta solicitar, cópia 

dos comprovantes de pagamentos de multas e indenizações que tiver pago em razão 

da execução dos serviços; 
 
g) Custear as despesas decorrentes de embalagem, transporte, seguro e 

armazenamento de produtos/materiais/equipamentos utilizados na execução do 

TERMO e para o atendimento em garantia, não cabendo à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] qualquer ônus adicional; 
 

h) Permitir que a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]   acompanhe os serviços e 

tenha acesso ao local onde os mesmos serão executados, a qualquer tempo e sempre 

que solicitado, sendo certo que o acompanhamento dos serviços pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  não exonera o CLIENTE de quaisquer de suas 

obrigações e responsabilidades contratuais ou legais, e não caracteriza, nem será 

considerado, qualquer tipo de ingerência da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

sobre os serviços; 
 

i) Permitir a publicidade do PROJETO pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  e pela 

ANEEL, bem como dar acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação 

antes, durante ou após a implementação das medidas de eficiência energética 

executadas, incluindo, a possibilidade de filmagem, fotografias e instalação de Placas 

e Outdoors no Padrão Neoenergia no local de execução do PROJETO e em outros 

locais definidos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 
 
j) Informar e obter anuência prévia da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], para toda 

e qualquer divulgação de sua iniciativa, referente ao PROJETO: 

• Obrigatoriamente deverá constar no material, em posição de destaque e de 

fácil visualização, referência ao Programa de Eficiência Energética da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL; 

• Os logotipos do PEE, ANEEL e [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] também 

deverão ser incluídos em qualquer material de divulgação do PROJETO; 
 
k) Responsabilizar-se pelos resultados do PROJETO, especialmente de economia de 

energia elétrica, retirada de demanda na ponta e Relação Custo Benefício (RCB), sob 

pena de se incorrer na penalidade definida na cláusula 12.7 deste TERMO; 
 
l) Manter-se adimplente com todas as obrigações legais e contratuais com a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]; 
 
m) Comunicar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], para sua aprovação, eventuais 

alterações na programação dos serviços a serem executados ou em andamento. 
 



 

 

n) Assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos causados à [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], e/ou a terceiros, indenizando-os na proporção das 

lesões patrimoniais ou morais havidas, em razão de qualquer ato ou fato praticado 

por si, por seus prepostos ou pela (s) empresa (s) executora (s) /fornecedora (s) 

encarregada (s) da implementação do PROJETO, concernente aos respectivos 

equipamentos e serviços prestados, isentando a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] de qualquer responsabilidade por tais atos ou fatos. 

o) Observar e cumprir (quando aplicável) os requisitos de saúde e segurança definidos e 

especificados na DIS-OT-PES-009 (Anexo H) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo I), exceto 

para as condições expressamente estabelecidas no presente TERMO. 
 
p) Em até 15 (quinze) dias após assinatura do TERMO, apresentar à [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] a comprovação emitida pela Secretaria de Fazenda do estado 

(SEFAZ) de isenção/não incidência do pagamento do Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD). Em caso de negativa da SEFAZ, durante a execução 

do projeto, será necessário que o imposto (sobre os materiais e equipamentos) seja 

precificado de acordo com a legislação estadual e o CLIENTE será responsável pelo 

pagamento do mesmo. Caso a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] seja 

responsabilizada pelo fisco e venha a desembolsar algum valor a título do imposto, o 

CLIENTE se responsabiliza a lhe proceder o imediato e integral reembolso da quantia 

dispendida. 
 

q) Apresentar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART – referente à elaboração e a execução do Projeto, conforme disposto 

na cláusula 13 deste TERMO.  

 

 

5.2 O CLIENTE deve manter atualizados seus dados cadastrais na [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] mediante a apresentação e atualização dos documentos 

necessários, a critério da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], sob pena de vir a 

ser impedida de contratar com a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

5.3 São contrapartidas do CLIENTE:  

 

[DETALHAR AS CONTRAPARTIDAS: SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS] 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DOS REPASSES DE VALORES 

 

6.1 Para fins de repasses, serão consideradas as despesas realizadas no PROJETO, 

estando limitadas ao valor previsto na Cláusula Terceira – item 3.1(i), com 

exceção dos custos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (como mão de obra 

própria, transporte, auditoria e marketing) [e da contrapartida do CLIENTE ou de 

terceiros]. 

6.2 Os repasses que venham a ser realizados pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] em favor do CLIENTE dependerão das ações efetivamente 

realizadas durante a vigência do TERMO e serão efetuados de acordo com os usos 

finais/ações de eficiência energética constantes no PROJETO, como detalhado a 

seguir. 

6.2.1 Para o uso final “Iluminação”, os repasses em favor do CLIENTE 

serão realizados de acordo com as medições aprovadas pela 



 

 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], desde que, isoladamente, 

a ação de eficiência energética neste uso final apresente 

viabilidade. Caso contrário, os repasses serão efetuados 

conforme calendário de pagamentos estabelecido para “Outros 

Usos Finais”, conforme cláusula 6.2.2. 

 

6.2.1.1 Das Etapas. O repasse de recursos deverá 

seguir o fluxo de etapas previstas no 

PROPEE, conforme a seguir: 

Etapas 

Diagnóstico selecionado na CPP 

Plano de M&V  

Projeto Executivo  

Aquisição de Materiais/Equipamentos 

Substituição/Instalação/Descarte dos 

Equipamentos 

Treinamento e Capacitação 

Relatório de M&V 

Relatório Final 

 

6.2.1.2 Dos Serviços. Após a fiscalização e 

conferência/correção dos 

quantitativos/valores apresentados, a 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

atestará a medição, o valor aprovado e 

autorizado para a emissão da respectiva 

fatura pelo CLIENTE. Os serviços de 

Substituição/Instalação só serão 

remunerados após a comprovação do 

Descarte dos equipamentos, através do 

envio à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] dos certificados de 

descarte; 

6.2.1.3 Dos Materiais/Equipamentos. Para fins 

de repasse dos materiais e/ou 

equipamentos adquiridos pelo CLIENTE 

para execução do PROJETO, conforme 

previsto na Planilha de Preços e 

Quantidades (Anexo F), deverá ser 

comprovada pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] a entrega, instalação, 

funcionamento e a adequada operação 

dos mesmos nas instalações do CLIENTE. 

Após a fiscalização e 

conferência/correção dos 

quantitativos/valores apresentados, a 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

atestará a medição, o valor aprovado e 

autorizado para a emissão da respectiva 



 

 

fatura pelo CLIENTE. 

6.2.2 Para os “Outros Usos Finais”, os repasses que venham a ser 

realizados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em favor 

do CLIENTE serão realizados de acordo com o calendário de 

pagamentos a seguir: 

 

Outros Usos Finais 

Etapa Pagamento 

Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Plano de M&V aprovado e selecionado na CPP Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Projeto Executivo  Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Aquisição de Materiais/Equipamentos Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Substituição/instalação dos Equipamentos Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Descarte Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Treinamento e Capacitação Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Relatório de M&V Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Relatório Final Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

 

6.2.3 Para a ação de “Geração com Fonte Incentivada Solar 

Fotovoltaica”, os repasses que venham a ser realizados pela 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em favor do CLIENTE serão 

realizados de acordo com o calendário de pagamentos abaixo, 

desde que, isoladamente, a ação apresente viabilidade. Caso 

contrário, os repasses serão efetuados conforme calendário de 

pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, conforme 

cláusula 6.2.2. 

 

Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica 

Etapa Pagamento 

Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP 70% após conexão do sistema pela [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e apresentação de 

evidência de monitoramento.  

 

30% restante ao final do PROJETO com aceite da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] . 

Plano de M&V aprovado e selecionado na CPP 

Projeto Executivo 

Aquisição de Materiais/Equipamentos 

Substituição/instalação dos Equipamentos 

 

Treinamento e Capacitação Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Relatório de M&V Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Relatório Final Ao final do PROJETO com aceite da [NOME 



 

 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

 

6.3 Caso a fiscalização realizada pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ou por 

prepostos autorizados pela mesma, identifique desvios que inviabilizem a 

aprovação do serviço e/ou a liberação do faturamento/pagamento dos 

equipamentos, o custo da próxima vistoria (homem/hora, deslocamento e 

hospedagem) será descontado do valor provisionado para as rubricas instalação 

ou gerenciamento previstas na Planilha de Preços e Quantidades (Anexo F). Além 

disso, a segunda vistoria realizada pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

será definitiva, ou seja, se ainda assim, forem encontradas não conformidades de 

responsabilidade do CLIENTE (ou de sua CONTRATADA), o faturamento será 

realizado considerando apenas a parcela aprovada pela fiscalização e desde que 

a Relação Custo Benefício do Projeto (RCB) permaneça viável. 

6.4 Os repasses citados nos itens 6.1 e 6.2 desta Cláusula Sexta, desde que 

expressamente aprovados e autorizados, deverão ser realizados através de 

depósito a favor do CLIENTE. 

6.5 Os repasses serão efetuados em até 30 (trinta) dias da data de emissão das 

respectivas faturas encaminhadas pelo CLIENTE e devidamente lançadas no 

sistema indicado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], conforme prazos 

definidos nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3. Caso a fatura apresente inconsistências, o 

prazo será reiniciado até nova inclusão/aprovação. Salienta-se que em função da 

necessidade de escrituração da Nota Fiscal emitida para possibilitar o transporte 

de equipamentos/materiais, após a entrega dos mesmos, será realizado o 

lançamento da correspondente fatura no sistema da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] , porém, a sua liquidação financeira (pagamento) somente 

ocorrerá nos [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  definidos nos itens 6.2.1, 

6.2.2 e 6.2.3. A data efetiva de pagamento da fatura será o primeiro dia de 

pagamento estabelecido no calendário de processos administrativos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], depois de seu vencimento. O mencionado 

calendário estabelecerá ao menos um dia de pagamento ao mês.  

6.5.1 As faturas deverão ser entregues pelo CLIENTE juntamente com 

os documentos de cobrança (notas fiscais/faturas) emitidos 

diretamente de seu (s) fornecedor (res) relativo (s) ao avanço da 

(s) etapas (s). 

6.5.2 Sempre que possível, deverá ser realizado o fracionamento do 

faturamento dos materiais/equipamentos para possibilitar o 

fluxo de pagamento previsto para o item 6.2.3. (70% / 30%) e os 

avanços registrados nas medições/fiscalizações. 

6.6 A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] poderá descontar do valor a ser pago ao 

CLIENTE créditos que possua contra este, tais como, mas não limitados a: multas, 

indenizações e valores referentes a compensações, assim como ressarcimento de 

pagamentos feitos por obrigações descumpridas pelo CLIENTE, em âmbito 

administrativo ou judicial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
 

7.1 O CLIENTE deverá obedecer aos requisitos definidos e estabelecidos na CGC-EM e 

na CGC-OS, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente 

TERMO. 



 

 

7.2 As estipulações e obrigações constantes do TERMO não serão aplicadas às 

informações que estejam nos “Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética - PROPEE”, disponibilizado no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, 

como “Ações de divulgação de resultados e benefícios dos PROJETOS de 

eficiência energética”, que poderão ser divulgadas pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] , a qualquer tempo, interna ou externamente, pois são de 

domínio público. 

7.3 Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES 

reproduzir ou comunicar a terceiros, dados de qualquer dos instrumentos deste 

TERMO sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, ressalvadas as 

hipóteses decorrentes de instrução de processos judiciais ou administrativos e 

determinações legais. 

7.4 Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a divulgação dos 

resultados parciais ou finais do projeto em relatórios/publicações relativos ao 

tema Eficiência Energética, Inovação e/ou Sustentabilidade.  

7.5 Será assegurado a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a utilização dos dados 

de medição e verificação dos resultados do PROJETO, para fins de avaliação e 

aprimoramento do Programa de Eficiência Energética. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

8.1 Para fins do Termo será entendido por “dados pessoais” toda informação 

guardada, processada ou transmitida pelas Partes relativa a uma pessoa 

identificada ou identificável, assim como qualquer outro significado de acordo 

com a legislação aplicável a matéria de proteção de dados pessoais.  

Os dados pessoais serão considerados informação confidencial para efeitos da 

aplicação das medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da informação. 

Para além dos dados dos representantes das Partes e das pessoas de contato 

acima mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a 

responsabilidade das Partes e estas tenham acesso como consequência deste 

instrumento, deverá ser respeitado o previsto na legislação vigente. 

Os dados pessoais comunicados através deste instrumento serão tratados pelas 

Partes com o propósito exclusivo de gerenciar seu desenvolvimento e cumprir as 

obrigações legais e contratuais decorrentes. Os dados pessoais serão mantidos 

pelo tempo necessário para atender às responsabilidades legais e contratuais 

correspondentes. Em particular, as Partes concordam em não utilizar os dados 

pessoais obtidos da outra parte ou a que tenham acesso, para outros fins que não 

os contidos neste Termo, nem para atribuí-los, nem mesmo para seu 

armazenamento. 

Além disso, as Partes garantem que dispõem das medidas técnicas e 

organizacionais necessárias e adequadas para garantir a segurança dos dados 

pessoais a que têm acesso como resultado de sua relação com a outra parte e para 

impedir sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

As Partes devem cumprir com a legislação em vigor no que tange ao tratamento de 

dados pessoais, sem prejuízo de impender os esforços necessários para não causar 

danos à contraparte. 

Qualquer das Partes notificará imediatamente a outra Parte a existência de 



 

 

qualquer incidência de segurança, com caráter imediato, e em todo caso no prazo 

de até 24 horas após ter conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal 

inferior, e assistirá e cooperará com a Parte divulgadora do dados pessoal com 

relação a qualquer comunicação necessária a terceiros e outras medidas razoáveis 

para remediar a situação que solicite esta Parte, ou sejam exigíveis por lei. 

 
 
CLÁUSULA NOVA – DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES 

 

9.1 Conforme previsto nas CGC para fins de notificações, os contatos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e do CLIENTE são os seguintes: 

a) À [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]: [Nome do Gestor do TERMO]; 

endereço [endereço com CEP] ; telefone [do Gestor do TERMO]; e-mail [do Gestor 

do TERMO]; que para fins deste TERMO é designado seu GESTOR. 

 

b) Ao CLIENTE: [Nome do Gestor do TERMO]; ao endereço registrado no preâmbulo 

deste TERMO; telefone [do Gestor do TERMO]; e-mail [do Gestor do TERMO]; que 

para fins deste TERMO é designado seu GESTOR. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

10.1 O presente TERMO vigorará por 18 (dezoito) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, 

mediante a formalização de termo aditivo.  

10.1.1 Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com 

Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, o presente TERMO vigorará 

por até 26 (vinte e seis) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito 

entre as PARTES, mediante a formalização de Termo Aditivo.  

10.2 O prazo de execução do PROJETO será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de assinatura do presente TERMO, podendo ser alterado somente 

mediante aprovação prévia da NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

10.2.1 Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com 

Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, o prazo de execução dos 

serviços de instalação será de, no máximo, 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de assinatura do presente TERMO. O 

prazo para realização das ações de Medição & Verificação será 

de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir do término da 

execução dos serviços de instalação, ou de, no máximo, 24 (vinte 

e quatro) meses, a partir da data da assinatura do TERMO, o que 

ocorrer primeiro.  

10.3 Toda e qualquer paralisação, se necessária, só ocorrerá após acordo entre as 

PARTES, devidamente documentada e registrada em uma Ata de Reunião onde 

constarão todas as razões, exposições de motivos, análises, medidas para 

solução, e cronograma para reinício do PROJETO, sem prejuízo do prazo final. As 

alterações de prazo de execução ou vigência não aprovadas pela [NOME 



 

 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] serão passíveis de penalidades, previstas na CGC-

OS, na CGC-EM, e na Cláusula Décima-Segunda – Demais Penalidades. 

10.4 A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de encerrar o 

presente TERMO caso a execução (substituição/instalação dos equipamentos) 

não seja concluída no prazo de 12 meses. O CLIENTE deverá ressarcir todas as 

despesas efetuadas com o PROJETO, englobando os custos internos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (Mão de Obra Própria, transporte, auditoria e 

Marketing) e todos os repasses já efetuados pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados 

no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO E TÉRMINO 
 
 

11.1 O CLIENTE deverá obedecer aos requisitos definidos e estabelecidos na CGC-EM e 

na CGC-OS, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente 

TERMO. 

11.2 Caso este TERMO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento por 

parte do CLIENTE, este se obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o 

PROJETO, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] (Mão de Obra Própria, transporte, auditoria e Marketing) e todos 

os repasses já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE, 

corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar da data do 

pagamento até o dia da efetiva devolução. 

11.3 Se a extinção antecipada do TERMO, imputável ao CLIENTE, acarretar na 

consequente extinção antecipada do Contrato firmado pelo CLIENTE com a sua 

CONTRATADA (e subcontratadas) para a execução do PROJETO, o CLIENTE se 

responsabilizará pelo pagamento de eventuais multas, penalidades e/ou 

indenizações que vierem a ser devidas à sua CONTRATADA (e subcontratadas), 

não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  qualquer ônus. 

11.4 O TERMO será extinto antecipadamente na hipótese de participação ou 

envolvimento comprovado do CLIENTE (proprietário, sócio, acionista, 

membro do conselho de administração, diretor, responsável técnico), 

diretamente ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, 

colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas, ou em lavagem de dinheiro ou 

ocultação de bens, direitos e valores (conforme a lei nº 9.613/98), seja na 

execução do presente TERMO, ou na sua participação no processo da 

Chamada Pública nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , 

ou a qualquer atividade relacionada, ou em quaisquer outros instrumentos 

jurídicos em que figure como parte, seja com entes públicos ou privados. O 

CLIENTE deverá devolver à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], no prazo 

de 30 (trinta) dias, o valor total aplicado, devidamente corrigido pela 

variação da Taxa Selic, para a execução do PROJETO, a contar da data de 

assinatura do TERMO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos 

internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, 

transporte, auditoria e marketing) e todos os repasses já efetuados pela 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  ao CLIENTE .  

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DEMAIS PENALIDADES 

 

12.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente TERMO, sujeitará o 

CLIENTE a pagar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a título de penalidade, o 

percentual de 10% do valor da nota fiscal/fatura referente ao mês em que for 

notificado do inadimplemento ou, na inexistência de medição no mês da 

notificação, o CLIENTE deverá pagar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a 

título de penalidade, o percentual de 1% (um por cento), calculado sobre o valor 

total do PROJETO definido na cláusula terceira – item 3.1(i), deste TERMO.  A 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] poderá suspender o repasse dos valores a 

que se refere a cláusula terceira, ou, quando já pagos, exigir a devolução de todos 

os custos realizados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até o momento 

do inadimplemento, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos 

os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao 

CLIENTE, corrigidos pela variação da taxa da Selic apurados no período, a contar 

da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

12.2 Penalidade por atraso: Serão cumpridos os requisitos definidos e estabelecidos na 

cláusula 5.5.2 da CGC-OS e 5.4 da CGC-EM.  

12.3 Penalidade por rescisão motivada: O CLIENTE deverá devolver todos os custos 

realizados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até o momento do 

cancelamento, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] (Mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos 

os repasses já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE, 

corrigidos pela variação da taxa da Selic apurados no período, a contar da data do 

repasse até o dia da efetiva devolução. 

12.4 Na hipótese da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] vir a ser penalizada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Poder Concedente e Órgão 

Regulador, responsável pela aprovação do PROJETO, acompanhamento e 

fiscalização física e financeira e aprovação final da execução do Programa de 

Eficiência Energética, em virtude de não cumprimento pelo CLIENTE das 

atribuições, obrigações e demais encargos ajustados no presente TERMO, o 

CLIENTE deverá obrigatoriamente ressarcir à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] referente ao montante da multa aplicada, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis no caso. A obrigação de ressarcimento, por parte do CLIENTE, 

não findará com o término do presente TERMO. A referida responsabilidade só 

será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência energética 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

12.5 No caso de cancelamento do PROJETO pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANEEL, em decorrência de descumprimento das metas estabelecidas 

no PROJETO por parte do CLIENTE, deverá o CLIENTE ressarcir todos os valores 

pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na 

implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da Taxa 

Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva 

devolução, englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos 

os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao 

CLIENTE. A obrigação de ressarcimento, por parte do CLIENTE, não findará com o 

término do presente TERMO. A referida responsabilidade só será, de fato, quitada 

após aprovação final do projeto de eficiência energética pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL. 



 

 

12.6 Na hipótese da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] vir a ser penalizada pelo 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE ou qualquer outro órgão, em virtude de 

não cumprimento pelo CLIENTE das atribuições, obrigações e demais encargos 

ajustados no presente TERMO, o CLIENTE deverá obrigatoriamente ressarcir à 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  referente ao montante da multa 

suportada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no caso. 

12.7 Caso as verificações dos resultados finais de economia anual do consumo 

(MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) resulte numa Relação Custo 

Benefício (RCB) final superior ao limite estabelecido pelo PROPEE, o CLIENTE 

arcará com o investimento adicional correspondente ao valor que excedeu o limite 

de referência e este montante deverá ser pago à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] em parcela única. Sobre os valores excedidos será aplicada 

atualização monetária, com base na Taxa Selic. A obrigação do pagamento, por 

parte do CLIENTE, não findará com o término do presente TERMO. A referida 

responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de 

eficiência energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

12.8 Qualquer violação, por parte do CLIENTE das Leis Anticorrupção constantes na 

cláusula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada 

infração grave a esse TERMO, consistirá em justa causa para sua rescisão 

motivada, conferindo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] o direito de declarar 

rescindido imediatamente o presente TERMO, sem qualquer ônus ou penalidade 

para si, ficando o CLIENTE responsável pelas perdas e dados a que der causa, nos 

termos da lei aplicável. O CLIENTE deverá ressarcir todos os valores pagos e 

desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na implementação 

deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no 

período, a contar da data de assinatura do TERMO até o dia da efetiva rescisão, 

englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de 

obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os repasses já efetuados 

pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE. 

12.9 Qualquer violação, por parte do CLIENTE das Leis Anticorrupção constantes na 

cláusula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada 

uma infração grave a esse TERMO e consistirá em impedimento de participação 

do CLIENTE (proprietário, sócio, acionista, membro do conselho de administração, 

diretor, responsável técnico) em Chamadas Públicas de projetos de Eficiência 

Energética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] por um prazo de 2 (dois) 

anos. 

12.10  O não cumprimento, pelo CLIENTE de qualquer um dos princípios éticos 

constantes na CGC-OS e na CGC-EM - incluindo, mas não se limitando a produção 

de vantagem injusta em relação ao TERMO, ou a sua participação no processo da 

Chamada Pública nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], ou a 

qualquer atividade relacionada - será considerada uma infração grave e consistirá 

em justa causa para rescisão do TERMO, conferindo à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] o direito de declarar rescindido imediatamente o presente 

TERMO, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando o CLIENTE responsável 

pelas perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicável. O CLIENTE 

deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA 

DA DISTRIBUIDORA] na implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos 

pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data de assinatura 

do TERMO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] (mão de obra própria, transporte, auditoria e 

marketing) e todos os repasses já efetuados pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] ao CLIENTE. 



 

 

12.11  Qualquer violação, por parte do CLIENTE dos princípios éticos constantes na CGC-

OS e na CGC-EM – será considerada uma infração grave a esse TERMO e 

consistirá em impedimento de participação do CLIENTE (proprietário, sócio, 

acionista, membro do conselho de administração, diretor, responsável técnico) em 

Chamadas Públicas de projetos de Eficiência Energética da  [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] por um prazo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

13.1 Deverá ser apresentada pelo CLIENTE à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) principal do TERMO, perante o CREA 

do estado de execução do projeto, em até 10 (dez) dias após a assinatura do 

TERMO. Todas as atividades técnicas que fazem parte do escopo do PROJETO 

deverão estar descritas na ART principal. 

13.2 Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos 

eventuais aditivos ao TERMO que venham a ser celebrados, e de atividades 

técnicas que venham a ser contratadas/subcontratadas, tais como a elaboração 

de projetos executivos, plano e relatório de M&V, instalação de equipamentos etc. 

Uma cópia das ART’s referentes às atividades contratadas/subcontratadas, 

emitidas em nome do CLIENTE pelos profissionais ou empresas responsáveis, 

deverá ser encaminhada à distribuidora. 

13.3 As ART’s deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados na 

proposta de projeto selecionada e aprovada, respectivamente, na 1ª e na 2ª etapa 

da CPP 001/2021. A substituição dos responsáveis técnicos somente poderá 

ocorrer a partir de concordância formal por parte da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], a qual será precedida de uma avaliação curricular e de acervo 

técnico novo profissional substituto, o qual deverá possuir, no mínimo, a mesma 

experiência do apresentado na fase inicial e atender às exigências de habilitação 

técnica do edital da CPP 001/2021. 

13.4 A escolha da empresa executora e do seu correspondente responsável técnico, 

durante a CPP nº 001/2021, é de inteira responsabilidade do CLIENTE, bem como 

sua contratação, não cabendo à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], qualquer 

reponsabilidade na gestão contratual da mesma. Posto isto, não há qualquer 

vínculo entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o responsável técnico pelo 

projeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA GARANTIA 

 

14.1 Ratifica-se que o item 5.4 da CGC-OS se aplica a este TERMO e, portanto, o 

CLIENTE está sujeito à cobrança de caução. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– SEGURO 

 

15.1. Aplica-se a cláusula 4.10 da CGC – OS e 4.15 da CGC – EM, onde um Seguro de 

Responsabilidade Civil com cobertura ampla e importância segurada não inferior a R$ 15 

milhões por evento, é necessário.  

15.2. A contratação desse seguro é de responsabilidade do CLIENTE e a apólice deverá 

ser apresentada à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em até 15 dias após assinatura 



 

 

do contrato. Alternativamente, o seguro poderá ser contratado e apresentado pela 

empresa executora do projeto. 

15.3. Caso a apólice de seguro não seja apresentada no prazo estabelecido no item 

acima, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de cancelar este 

TERMO sem que isso signifique qualquer direito a empresa proponente ou ao CLIENTE. A 

proposta de apólice deverá ser aprovada previamente pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA]. 

15.4. Os serviços, objeto deste TERMO, não poderão ser iniciados e nenhum pagamento 

será realizado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até que seja evidenciada a 

contratação da apólice de seguro (com comprovante de pagamento do prêmio). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 O CLIENTE deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na 

CGC-OS e na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no 

presente TERMO. 

16.2 O CLIENTE se obriga, sempre que solicitado pela [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], ANEEL ou pelo Tribunal de Contas ou outros órgãos de 

fiscalização, a prestar todas as informações relativas ao presente TERMO. 

16.3 Respeitado o previsto na Cláusula Sétima (Sigilo e Confidencialidade) 

convencionam as PARTES que, sempre que houver a divulgação na mídia 

impressa, falada e televisiva e canais da internet através de releases, do apoio 

recebido, o CLIENTE deverá indicar o PROJETO como integrante do Programa de 

Eficiência Energética executado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], 

regulamentado pela ANEEL. 

16.4 Ao seu exclusivo critério, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] se reserva o 

direito de divulgar, a qualquer tempo, o PROJETO objeto do presente TERMO, bem 

como os seus resultados, sem a necessidade de comunicação prévia, ou de 

solicitação de autorização do CLIENTE. 

16.5 Toda e qualquer incidência de impostos/tributos, não prevista no Diagnóstico 

Energético (Anexo A) que venha a ocorrer durante a vigência do TERMO não será 

imputada como custo para o PEE ou para a [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] . O CLIENTE é responsável por garantir a viabilidade do projeto 

quando houver aumento de custos de qualquer natureza, mesmo quando 

provocado por incidência de imposto(s) não previsto(s) no Diagnóstico Energético 

(Anexo A). 

16.6 Havendo divergência entre o conteúdo deste TERMO e os seus anexos, 

prevalecerão as disposições do presente instrumento. 

16.7 É vedado ao CLIENTE reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos 

instrumentos do TERMO sem o consentimento prévio e por escrito da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

16.8 Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que 

também integram o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorização 

da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA].  

16.9 A tolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de 

qualquer das obrigações estipuladas no TERMO não induzirá novação nem 

renúncia aos direitos nele conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma 



 

 

PARTE em favor da outra. 

16.10  Os erros materiais identificados na implantação do projeto serão objeto de 

correção pelo CLIENTE e pela empresa CONTRATADA para a execução do projeto 

sem ônus para a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e a qualquer tempo. 

16.11  Em nenhuma hipótese, a empresa CONTRATADA poderá exigir junto ao CLIENTE 

ao longo da execução dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem 

não contemplados neste TERMO. Caso a CONTRATADA queira oferecer outro 

serviço ao CLIENTE, deverá comprovar previamente à [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] a sua desvinculação com o objeto do projeto. 

16.12 Quaisquer tolerâncias ou liberalidades com relação a infrações contratuais serão 

entendidas de forma restritiva e casual, não configurando, em hipótese alguma, 

novação de qualquer espécie, nem isentando a PARTE infratora das medidas 

necessárias à sua correção. 

16.13  Os profissionais utilizados por quaisquer das PARTES, em decorrência das 

atividades inerentes ao presente TERMO, não sofrerão alteração na sua 

vinculação empregatícia com os empregadores de origem, nem acarretarão ônus 

adicional a título de retribuição pelos trabalhos a serem desenvolvidos. 

16.14 Cada parte é integral e exclusivamente responsável pelo pagamento de salários e 

recolhimento de encargos de quaisquer naturezas, incidentes sobre a mão de 

obra empregada no PROJETO.   

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
As PARTES elegem o Foro da Comarca de [...], para dirimir quaisquer questões 

decorrentes do presente TERMO, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Assim havendo ajustado, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o CLIENTE assinam o 

presente instrumento através de assinatura eletrônica, pelos seus representantes legais e 

pelas testemunhas, para todos os efeitos jurídicos. 

A data de assinatura do presente instrumento será a data da última assinatura eletrônica 

do último representante das PARTES que o assinar. 

Assinado eletronicamente pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

Assinado eletronicamente pelo CLIENTE. 

Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS. 

 

Esta folha faz parte do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o [CLIENTE]. 

  



 

 

ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO aprovado por meio da 

CPP] 
 
 
 
ANEXO B – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS, conforme Anexo 2 do Edital da CPP] 

 

 
 
ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÃNCIA 
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia da CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA, 

conforme Anexo 3 do Edital da CPP] 
 
 
 
ANEXO D – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC – OS  
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC  - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP] 
 

 

ANEXO E – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS – CGC – EM  
 

[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC  - EM, conforme Anexo 9 do Edital da 

CPP]



 

 

ANEXO F – PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

PPQ - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
UN QT PREÇO UNIT. TOTAL 

A1 REPASSE - SERVIÇOS (PROJETO)  

A1.1 Diagnóstico Energético VB     R$ 0,00 

A1.2 
Plano de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.3 Projeto Executivo VB     R$ 0,00 

A1.4 
Relatório de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.5 
Treinamento e 

Capacitação 
VB     R$ 0,00 

A1.6 
Relatório Final e 

databook 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A1  - R$ 0,00 

A2 REPASSE - SERVIÇOS (EXECUÇÃO)  

A2.1 
Execução dos Serviços 

de Instalação 
VB     R$ 0,00 

A2.2 Descarte de Materiais PÇ     R$ 0,00 

A2.3 
Gerenciamento do 

projeto 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A2 - R$ 0,00 

A3 REPASSE - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

A3.1 Equipamento X PÇ     R$ 0,00 

A3.2 Equipamento Y PÇ     R$ 0,00 

A3.3 Equipamento Z PÇ     R$ 0,00 

TOTAL A3 - R$ 0,00 

VALOR LIMITE A SER REPASSADO AO CLIENTE (A1+A2+A3) R$ 0,00 

A4 CUSTOS INTERNOS [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

A4.1 Mão-de-obra Própria VB     R$ 0,00 

A4.2 Transporte VB     R$ 0,00 

A4.3 Marketing e Divulgação VB     R$ 0,00 

A4.4 Auditoria VB     R$ 0,00 

TOTAL A4 - R$ 0,00 

TOTAL PEE (A1+A2+A3+A4)  R$                      -    

B1 CONTRAPARTIDA 

B1.1 
Descrever material X, se 

aplicável 
PÇ     R$ 0,00 

B1.2 
Descrever material Y, se 

aplicável 
PÇ     R$ 0,00 

B1.3 
Descrever serviço Z, se 

aplicável 
VB     R$ 0,00 



 

 

B1.4 
Descrever serviço W, se 

aplicável 
VB     R$ 0,00 

TOTAL B1  - R$ 0,00 

TOTAL GERAL DO PROJETO (A1+A2+A3+A4+B1)  R$                      -    



 

 

ANEXO G – MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DO 

PROJETO 

 

Projeto de Eficiência Energética [nome do cliente] – [Xª] CPP 

 

PEE ANEEL n° [referência carregamento no duto – verificar com gestor PEE [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ] / ODS n° [verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] ] 

 

Período de Referência [mês/ano] 
 

1. Coordenador do Projeto: 
 

[Informar nome, e-mail e telefone de contato do responsável pelo projeto da empresa contratada 

(turn key) ou cliente (repasse)] 

 

2. Descrição de resultados parciais alcançados no mês: 

 
 [Evolução do projeto – informar percentual de avanço] 

[Descrever atividades executadas em tópicos] 

[Inserir tabela das ações de eficiência energética previstas x realizadas ex.: por ambiente/andar] 

 

3. Cronograma Físico: 
 

  Meses 

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 ... Mês n 

1 - Projeto Executivo 
Prev.           

Real.           

2 -  Apresentação dos Seguros e 

Documentação de Trabalho 

Prev.           

Real.           

3 -  Aprovação do Plano de Trabalho e 

Cronograma Detalhado 

Prev.           

Real.           

4 -  Aquisição dos Materiais e Equipamentos 
Prev.           

Real.           

5 -  Execução dos Serviços 
Prev.           

Real.           

Atividade 1 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

Atividade 2 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

... 
Prev.           

Real.           

Atividade n (detalhar) 
Prev.           

Real.           

6 - Descarte de Materiais e Equipamentos 

Substituídos 

Prev.           

Real.           

7 - Relatório de Medição e Verificação Prev.           



 

 

Real.           

8 - Treinamento e Capacitação 
Prev.           

Real.           

9 - Relatórios de apresentação e final do 

projeto 

Prev.           

Real.           

Realização Física do Projeto 
  

          
% 

 

4. Registro Fotográfico 
 

[Apresentar fotos comparativas dos ambientes (antes e depois), tiradas do mesmo ângulo, quando 

da execução do projeto. Fotos referentes a outras atividades como treinamento, descarte, por 

exemplo, o antes não se aplica. As fotos devem estar legendadas e possuir dimensões de 

aproximadamente 6 x 8 cm ou 8 x 6 cm.] 

 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 

Legenda 1 Legenda 2 

 

FOTO 3 

 

FOTO 4 

Legenda 3 Legenda 4 

 

 

5. Custos: 

 
Orçado (valor previsto do TERMO): [R$ xxxx] 

Realizado no mês de referência: [R$ xxxx ( xx %)]  

Total realizado: [R$ xxxx ( xx %)] 

Saldo (orçado – realizado): [R$ xxxx ( xx %)] 

 

 

6. O desenvolvimento das atividades planejadas para o mês ocorreu conforme o 

planejado? 
 

[Sim ou Não] 

[Caso a resposta seja NÃO, preencher os itens 7 e 8.] 

 

7. Justificativas 

 
[Não se aplica] – caso a resposta do item 6 seja SIM 

[Justificar] – caso a resposta do item 6 seja NÃO 

 

8. Impacto no cronograma 
Data de conclusão do projeto (original), conforme plano de trabalho: [xx/xx/xxxx] 

Nova data (ajustada) para o final do projeto: [xx/xx/xxxx] 

Diferença de dias: [xx] 

 

  ,  de  de 20   

 

 

Coordenador do Projeto 

[Nome – Cargo - CPF] 

 



 

 

ANEXO H – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – GESTÃO DE SEGURANÇA 
PARA FORNECEDORES – DIS –OT – PES -009 

 
[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento Gestão de Segurança para Fornecedores – 

DIS – OT – PES-009, conforme Anexo 12 do Edital da CPP]. 

 

ANEXO I – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – RECEPÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO – DIS –OT – PES -019  

 
[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento Recepção e Integração de Prestadores de 

Serviços – DIS – OT – PES-019, conforme Anexo 13 do Edital da CPP]. 
 

ANEXO J – Código de Ética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

 



 

 

 

CONDIÇÕES PARTICULARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 

 

[RAZÃO SOCIAL DA DISTRIBUIDORA] - [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº [...], com sede a [...], neste ato representada na forma do seu 

Estatuto/Contrato Social, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE; e, 

[...], com sede na [...], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [...], neste ato representada na forma do seu 

Estatuto/Contrato Social pelo(s) seu(s) [...], doravante simplesmente denominado 

FORNECEDOR; 

Em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE. 

CONSIDERANDO a celebração entre a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] e o [NOME DO 

CLIENTE], (“CLIENTE”) do Termo de Cooperação Técnica n° [N° DO TERMO], referente ao Projeto 

de Eficiência Energética “[NOME DO PROJETO]”, a ser implementado nas instalações do 

CLIENTE, conforme diretrizes estabelecidas no Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] ; 

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ("CONTRATO"), em 
conformidade com as cláusulas e estipulações seguintes, que mutuamente se obrigam 
a cumprir, por si e seus sucessores.  
 
Observadas e ratificadas as definições e condições das CGC-OS e CGC-EM neste ato, resolvem 

celebrar as presentes Condições Particulares para Prestação de Serviços (“CP”), que serão 

regidas pelos seguintes termos e condições: 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste CONTRATO, as siglas abaixo terão o significado a eles atribuídos a seguir: 

 

(i)        ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica;  
 

(ii) PEE: Programa de Eficiência Energética da ANEEL;  
 

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – Resolução 

Normativa ANEEL n° 929, de 30 de março de 2021;  
 

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  
 

(v) PROJETO: Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência Energética da 
[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA], selecionado através da Chamada Pública de 
Projetos nº 001/2021; 

 

(vi) FORNECEDOR: Empresa escolhida e definida pelo CLIENTE para a execução do 

ANEXO 7 –  CONTRATO TURN KEY  



 

 

 

PROJETO. Trata-se de uma das PARTES deste CONTRATO; 
 

(vii) CPP: Chamada Pública de Projetos; 
 

(viii) REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Documento 
constante e anexo ao edital da CPP (Anexo C) que estabelece, de forma obrigatória, 
as condições para execução PROJETO; 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pelo FORNECEDOR para a CONTRATANTE, 

dos serviços de implementação do projeto de eficiência energética (PROJETO) nos usos finais de 

energia elétrica [...], nas dependências do CLIENTE, de acordo com o Diagnóstico Energético 

(Anexo A) e Plano de Medição e Verificação (Anexo B), ambos aprovados, classificados e 

selecionados na CPP nº 001/2021 da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , em consonância 

com o Edital CPP nº 001/2021 e com os critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela 

ANEEL, na seguinte unidade: 

- [...] no CNPJ/MF sob o nº [...] e instalação inscrita na [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

sob o nº [...]  

1.2.  O FORNECEDOR também fornecerá os materiais/equipamentos indicados no Anexo G - 

Planilha de Preços e Quantidades. 

 

2. DOS ANEXOS 
 

2.1. São partes integrantes e indissociáveis do CONTRATO os seguintes anexos, além daqueles 

dispostos na CGC´s: 

 

Anexo A – Diagnóstico Energético [Cópia do Diagnóstico Energético aprovado por meio da 

CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Anexo B – Plano de Medição e Verificação [Cópia do Plano de Medição e Verificação aprovado 

por meio da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Anexo C – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [conforme Anexo 2 do 

Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Anexo D – Cópia da Carta de Apresentação e Concordância [conforme Anexo 3 do Edital da 

CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  

Anexo E – Condições Gerais de Contratação de obras e serviços - CGC-OS- BR02 – Julho/2021 

(“CGC-OS”) [conforme Anexo 8 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] 

Anexo F – Condições Gerais de Contratação para aquisição de equipamentos e materiais – CGC-

EM – BR02 – Julho/2021 (“CGC-EM”) [conforme Anexo 9 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Anexo G – Planilha de Preços e Quantidades 

Anexo H – Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal de Execução do Projeto 

Anexo I – Procedimento de Segurança da Neoenergia – Gestão de Segurança para Fornecedores 

– DIS-OT-PES-009 [conforme Anexo 12 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] 



 

 

 

Anexo J - Procedimento de Segurança da Neoenergia – Recepção e Integração de Prestadores 

de Serviços – DIS-OT-PES-019 [conforme Anexo 13 do Edital da CHAMADA PÚBLICA da [NOME 

FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Anexo K – Código de Ética da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

Anexo L – Tabela de Pontuação Segurança do Trabalho 

 

2.2. O disposto no Contrato e em seus eventuais aditivos prevalecerá em caso de conflito com 

o teor de seus anexos e, entre estes últimos, será obedecida a ordem em que foram indicados 

na cláusula 3.1.iv das CGC-OS e CGC-EM. 

 

3. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. O presente CONTRATO vigorará por 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante a formalização 

de Termo Aditivo. 

3.1.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte Incentivada Solar 

Fotovoltaica”, o presente CONTRATO vigorará por 26 (vinte e seis) meses, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo comum e escrito entre as PARTES, mediante 

a formalização de Termo Aditivo. 

3.2. O prazo de execução dos serviços será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura do presente CONTRATO, podendo ser alterado somente mediante 

aprovação prévia da CONTRATANTE. 

3.2.1. Para projetos que contemplem a implantação de “Geração com Fonte Incentivada Solar 

Fotovoltaica”, o prazo de execução dos serviços de instalação será de, no máximo, 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de assinatura do presente CONTRATO e o prazo para realização 

das ações de Medição & Verificação será de, no máximo, 12 (doze) meses, contados a partir do 

término da execução dos serviços de instalação, ou de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a 

partir da data da assinatura do CONTRATO, o que ocorrer primeiro. 

3.3. Toda e qualquer paralisação, se necessária, só ocorrerá após acordo entre as PARTES, 

devidamente documentada e registrada em uma Ata de Reunião onde constarão todas as 

razões, exposições de motivos, análises, medidas para solução, e cronograma para reinício do 

PROJETO, sem prejuízo do prazo final. As alterações de prazo de execução ou vigência não 

aprovadas pela CONTRATANTE serão passíveis de penalidades previstas na CGC-OS, na CGC-EM 

e na cláusula quinta – Demais Penalidades. 

3.4. Devido à importância dos serviços prestados nas instalações do CLIENTE, quaisquer 

necessidades de interrupções no funcionamento da unidade citada no OBJETO, em função das 

ações previstas neste CONTRATO, deverão ser alvo de acordo prévio entre as PARTES. 

3.5. A [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de encerrar o presente 

CONTRATO caso a execução (substituição/instalação dos equipamentos) não seja concluída no 

prazo de 12 meses. O FORNECEDOR deverá a ressarcir todas as despesas efetuadas com o 

PROJETO, englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, transporte, 

auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao 



 

 

 

FORNECEDOR, corrigidos pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar da data 

do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

 

 

4. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O valor total estimado da presente contratação é de R$ [...] ([...]). 

4.2. Os pagamentos dependerão exclusivamente dos avanços das etapas realizadas durante a 

vigência do CONTRATO e serão efetuados de acordo com os usos finais/ações de eficiência 

energética constantes no PROJETO, como detalhado a seguir: 

4.2.1. Para o uso final “Iluminação”, os pagamentos serão realizados de acordo com as medições 

aprovadas pela CONTRATANTE, desde que, isoladamente, a ação de eficiência energética neste 

uso final apresente viabilidade. Caso contrário, os pagamentos serão efetuados conforme 

calendário de pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, na cláusula 4.2.2. 

4.2.1.1. Das Etapas. Os pagamentos serão realizados conforme o avanço das etapas previstas no 

PROPEE: 

 

4.2.1.2. Dos Serviços. Após a fiscalização e conferência/correção dos quantitativos/valores 

apresentados, a CONTRATANTE atestará a medição, o valor aprovado e autorizado para a 

emissão da respectiva nota fiscal/fatura pelo FORNECEDOR. 

4.2.1.3. Dos Materiais/Equipamentos. Para fins de pagamento dos materiais e/ou equipamentos 

adquiridos pelo FORNECEDOR, conforme previsto na Planilha de Preços e Quantidades (Anexo 

G), deverá ser comprovada pela CONTRATANTE a entrega, instalação, funcionamento e a 

adequada operação dos mesmos nas instalações do CLIENTE. Após a fiscalização e 

conferência/correção dos quantitativos/valores apresentados, a CONTRATANTE atestará a 

medição, o valor aprovado e autorizado para a emissão da respectiva nota fiscal/fatura pelo 

FORNECEDOR. 

4.2.2. Para os “Outros Usos Finais”, os pagamentos que venham a ser realizados pela 

CONTRATANTE em favor do FORNECEDOR serão realizados de acordo com o calendário de 

pagamentos a seguir: 



 

 

 

 

4.2.3. Para a ação de “Geração com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, os pagamentos que 

venham a ser realizados pela CONTRATANTE em favor do FORNECEDOR serão realizados de 

acordo com o calendário de pagamentos a seguir, desde que, isoladamente, a ação apresente 

viabilidade. Caso contrário, os pagamentos serão efetuados conforme calendário de 

pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, na cláusula 4.2.2. 

 

 

4.3.  Caso a fiscalização realizada pela CONTRATANTE, ou por prepostos autorizados pela 

mesma, identifique desvios que inviabilizem a aprovação do serviço e/ou a liberação do 

faturamento/pagamento dos equipamentos, o custo da próxima vistoria (homem/hora, 

Etapa Pagamento

Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Plano de M&V  aprovado e selecionado na CPP
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Projeto executivo
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Aquisição de materiais/equipamentos
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Substituição/instalação dos equipamentos
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Descarte
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Treinamento e capacitação
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório de M&V
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Relatório Final
Ao final do projeto com aceite da 

CONTRATANTE 

Outros Usos Finais

Geração com fonte incentivada Solar Fotovoltaica 

Etapa Pagamento 

 
Diagnóstico aprovado e selecionado na CPP 

70% após conexão do 
sistema pela 

CONTRATANTE e 
apresentação de evidência 

de monitoramento 

 
Plano de M&V aprovado e selecionado na CPP 

 
Projeto Executivo 

Aquisição de materiais/equipamentos 30% restante ao final do 
projeto com aceite da 

CONTRATANTE  
Substituição/instalação dos equipamentos 

Descarte 

 
Treinamento e capacitação 

Ao final do projeto com 
aceite da CONTRATANTE 

 
Relatório de M&V 

Ao final do projeto com 
aceite da CONTRATANTE 

 
Relatório Final 

Ao final do projeto com 
aceite da CONTRATANTE 

 



 

 

 

deslocamento e hospedagem) será descontado do valor provisionado para as rubricas instalação 

ou gerenciamento previstas na Planilha de Preços e Quantidades (Anexo G). Além disso, a 

segunda vistoria realizada pela CONTRATANTE será definitiva, ou seja, se ainda assim, forem 

encontradas não conformidades de responsabilidade do FORNECEDOR, o faturamento será 

realizado considerando apenas a parcela aprovada pela fiscalização e desde que a Relação Custo 

Benefício do Projeto (RCB) permaneça viável. 

4.4. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados em até 30 (trinta) dias da data de 

emissão das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo FORNECEDOR e devidamente 

lançadas no sistema indicado pela CONTRATANTE. A data efetiva de pagamento da fatura será 

o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendário de processos administrativos da 

CONTRATANTE, depois de seu vencimento. O mencionado calendário estabelecerá ao menos 

um dia de pagamento ao mês. 

4.5. Os pagamentos dos materiais/equipamentos serão efetuados em até 60 (sessenta) dias da 

data de emissão das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo FORNECEDOR e 

devidamente lançadas no sistema indicado pela CONTRATANTE. Salienta-se que em função da 

necessidade de escrituração da Nota Fiscal emitida para possibilitar o transporte de 

equipamentos/materiais, após a entrega dos mesmos, será realizado o lançamento da 

correspondente nota fiscal/fatura no sistema da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , porém, 

a sua liquidação financeira (pagamento) somente ocorrerá nos prazos definidos nos itens 4.2.1, 

4.2.2 e 4.2.3. A data efetiva de pagamento da fatura será o primeiro dia de pagamento 

estabelecido no calendário de processos administrativos da CONTRATANTE, depois de seu 

vencimento. O mencionado calendário estabelecerá ao menos um dia de pagamento ao mês. 

4.5.1. Sempre que possível, deverá ser realizado o fracionamento do faturamento dos 

materiais/equipamentos para possibilitar o fluxo de pagamento previsto para o item 4.2.3. (70% 

/ 30%) e os avanços registrados nas medições/fiscalizações. 

4.6. A CONTRATANTE poderá descontar do valor a ser pago ao FORNECEDOR créditos que 

possua contra esta, tais como, mas não limitados a: multas, indenizações e valores referentes às 

compensações. Proporcionalmente, os valores devidos ao FORNECEDOR, caso seja demandada 

judicial ou extrajudicialmente pelo adimplemento de obrigações desta, especialmente as de 

natureza trabalhista, ambiental, previdenciária e tributária. 

4.7.  Os dados para faturamento são os apresentados abaixo: 

Razão Social: [...] 

CNPJ: [...] 

IE: [...] 

IM: [...] 

Endereço: [...] 

5. DEMAIS PENALIDADES: 

5.1. Penalidade por descumprimento contratual: Pelo descumprimento de qualquer das 

obrigações estipuladas no CONTRATO, ressalvado os inadimplementos com penalidade 

específica, ao pagamento de multa não compensatória do FORNECEDOR em favor da 



 

 

 

CONTRATANTE, equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da nota fiscal/fatura referente 

ao mês em que for notificado do inadimplemento ou, na inexistência de medição no mês da 

notificação, o FORNECEDOR deverá pagar à CONTRATANTE, a título de penalidade, o percentual 

de 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do CONTRATO. A CONTRATANTE poderá 

suspender o pagamento dos valores a que se refere a cláusula quarta, ou, quando já pagos, exigir 

a devolução de todos os custos realizados pela CONTRATANTE até o momento do 

inadimplemento, englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, 

transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao 

FORNECEDOR, corrigidos pela variação da taxa da Selic apurados no período, a contar da data 

do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

5.2. Penalidade por rescisão motivada:  O FORNECEDOR deverá devolver todos os custos 

realizados pela CONTRATANTE até o momento do cancelamento, englobando os custos internos 

da CONTRATANTE (Mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os 

pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos pela variação da taxa 

da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução. 

5.3. Penalidade Saúde e Segurança do Trabalho: O FORNECEDOR, ainda, fica sujeita às multas 
indicadas nesta cláusula quando:  
a) da ocorrência de qualquer acidente em que ficar comprovada, após análise e investigação da 
CONTRATANTE, a responsabilidade do FORNECEDOR; 
b) do não cumprimento das normas de segurança, procedimentos e condições de segurança 
correspondentes ao tipo de trabalho, do não uso dos equipamentos de proteção individual e 
coletiva, de ferramentas adequadas às condições de trabalho e padrões previstos nas leis, a 
regulamentos e especificações técnicas da CONTRATANTE, durante a vigência do CONTRATO. 
 
5.3.1. O descumprimento em que incorrer o FORNECEDOR será penalizado conforme 
classificação abaixo e de acordo com o Anexo Tabela de Pontuação para Infrações de Segurança 
do Trabalho:  
a) Sanção Acidente com Afastamento até 30 (trinta) dias: 100 (cem) pontos; 
b) Sanção Tipo GRAVÍSSIMA: 50 (cinquenta) pontos; 
c) Sanção Tipo GRAVE: 20 (vinte) pontos; 
d) Sanção Tipo MÉDIA: 10 (dez) pontos; e 
e) Sanção Tipo LEVE: 05 (cinco) pontos. 
 
5.3.1.1. O valor da penalidade será calculado com base na fórmula abaixo: 
 

Penalidade = Pontuação X R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) 
 
5.3.2 O FORNECEDOR deverá comunicar à CONTRATANTE todo e qualquer acidente ou incidente 
do trabalho, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a ocorrência do evento, sob pena de multa 
de R$3.000,00 (três mil reais). 
 
5.3.3. Sem prejuízo das penalidades descritas acima, as PARTES acordam que acidente de 
trabalho, ocorrido durante a execução dos serviços objeto do presente CONTRATO, que esteja 
dentro da classificação destacada abaixo, sujeitará o FORNECEDOR à multa não compensatória 
abaixo destacada, que será calculada sobre a média da somatória de todas as medições dos 
últimos 03 (três) meses anteriores à data da ocorrência do acidente: 
a) Morte ou invalidez permanente – 15% 
b) Afastamento igual ou superior a 30 dias – 10% 



 

 

 

 
5.3.3.1 O valor total das multas previstas nesta Cláusula não deve ultrapassar, dentro de um 
mesmo mês, 10% (dez por cento) sobre a média da somatória das medições de todos os tipos 
de serviços executados, destacados no objeto do presente contrato, nos últimos 03 (três) meses 
anteriores à ocorrência do acidente.  
 
5.3.3.2. Caso o acidente ocorra durante o primeiro mês da prestação de serviços, será 
considerado, para cálculo da penalidade, o total medido do próprio mês e, caso o acidente 
ocorra no segundo mês da prestação de serviços, será considerada a média do total medido nos 
02 (dois) meses, para cálculo do valor da multa. 
 
5.3.3.3. Na impossibilidade de aplicar a métrica definida nos itens 5.3.3; 5.3.3.1; e 5.3.3.2, em 
função de não haver medições em nenhum dos 03 (três) meses anteriores à ocorrência do 
acidente e não haver medição no próprio mês do acidente ocorrido será aplicada uma multa no 
valor de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais). 
 
5.3.3.4. As multas relativas aos acidentes mencionados nesta cláusula 5.3.3 serão cobradas, caso 
seja constatado que houve, por parte do FORNECEDOR, ação ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos ou subcontratadas (incluindo seus empregados e prepostos), ou quem 
mais estiver agindo em nome destas empresas. A avaliação do acidente, bem como a definição 
do montante percentual expresso nesta cláusula 5.3.3, será realizada pela CONTRATANTE. Caso 
o FORNECEDOR não tenha sido penalizada por descumprimento a itens de SEGURANÇA, 
previstos nas cláusulas 5.3.1 e 5.3.1.1, por período de 03 (três) meses, contados da última 
penalização, terá direito à restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor do total das multas 
incorridas no último mês em que houve aplicação da penalidade. 
 
5.3.4. O FORNECEDOR deverá enviar mensalmente ao SESMT da CONTRATANTE, no máximo até 
o dia 05 (cinco) de cada mês, os dados relativos à Estatística de Acidentes do Trabalho, sob pena 
de se incorrer na penalidade relativa à sanção tipo LEVE. 
 
5.3.5. Acidentes graves, ocasionados pela ausência de utilização de equipamentos de proteção 
individual e/ ou coletivo, ou pelo uso de tais equipamentos em mau estado de conservação, bem 
como aqueles ocasionados por ausência da observância das especificações técnicas, 
procedimentos operacionais de execução e/ou de segurança do trabalho serão sempre 
considerados como de responsabilidade objetiva do FORNECEDOR. 
 
5.4. Penalidade por atraso: Serão cumpridos os requisitos definidos e estabelecidos na cláusula 
5.5.2 da CGC-OS e 5.4 da CGC-EM 
 
5.5.  Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser penalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL, Poder Concedente e Órgão Regulador, responsável pela aprovação do PROJETO, 
acompanhamento e fiscalização física e financeira e aprovação final da execução do Programa 
de Eficiência Energética, em virtude de não cumprimento pelo FORNECEDOR das atribuições, 
obrigações e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, o FORNECEDOR deverá, 
obrigatoriamente, ressarcir à CONTRATANTE referente ao montante da multa aplicada, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis no caso. A obrigação de ressarcimento, por parte do 
FORNECEDOR à CONTRATANTE, não findará com o término do presente CONTRATO. A referida 
responsabilidade só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência 

energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 



 

 

 

5.6.  No caso de cancelamento do PROJETO pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 
ANEEL, em decorrência de descumprimento das metas estabelecidas no PROJETO por parte do 
FORNECEDOR, o mesmo deverá ressarcir todos os valores pagos e desembolsados pela 
CONTRATANTE na implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da 
Taxa Selic, apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da efetiva devolução, 
englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, transporte, auditoria e 
marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR. A 
obrigação de ressarcimento, por parte do FORNECEDOR à CONTRATANTE, não findará com o 
término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade só será, de fato, quitada após 
aprovação final do projeto de eficiência energética pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL. 

 
5.7.  Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser penalizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
– TCE ou qualquer outro órgão, em virtude de não cumprimento pelo FORNECEDOR das 
atribuições, obrigações e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, o FORNECEDOR 
deverá obrigatoriamente ressarcir à CONTRATANTE referente ao montante da multa suportada, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis no caso.  
 
5.8.  Caso as verificações dos resultados finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de 
demanda retirada na ponta (kW) resulte numa Relação Custo Benefício (RCB) final superior ao 
limite estabelecido pelo PROPEE, o FORNECEDOR arcará com o investimento adicional 
correspondente ao valor que excedeu o limite de referência e este montante deverá ser pago à 
CONTRATANTE em parcela única. Sobre os valores excedidos será aplicada atualização 
monetária, com base na Taxa Selic. A obrigação do pagamento, por parte do FORNECEDOR à 
CONTRATANTE, não findará com o término do presente CONTRATO. A referida responsabilidade 
só será, de fato, quitada após aprovação final do projeto de eficiência energética pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 
5.9.  Qualquer violação, por parte do FORNECEDOR, das Leis Anticorrupção constantes na 
cláusula 12.1 da CGC-OS e da CGC-EM – Leis Anticorrupção – será considerada uma infração 
grave ao presente CONTRATO e consistirá em justa causa para sua rescisão motivada, conferindo 
à CONTRATANTE o direito de declarar rescindido imediatamente o presente CONTRATO, sem 
qualquer ônus ou penalidade para si, ficando o FORNECEDOR responsável pelas perdas e dados 
a que der causa, nos termos da lei aplicável. O FORNECEDOR deverá ressarcir todos os valores 
pagos e desembolsados pela CONTRATANTE  na implementação do PROJETO, devidamente 
corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados no período, a contar da data de assinatura do 
CONTRATO até o dia da efetiva rescisão, englobando os custos internos da CONTRATANTE]  
(mão de obra própria, transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados 
pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, sem prejuízo do impedimento de participação da 
BENEFICIÁRIA, seus sócios, administradores e responsável técnico em futuras chamadas 
públicas de projetos de eficiência energética por um prazo de 2 anos. 
 
5.10.  O não cumprimento, pela BENEFICIÁRIA, de qualquer um dos princípios éticos constantes 
na CGC-OS e na CGC-EM – incluindo, mas não se limitando a produção de vantagem injusta em 
relação ao CONTRATO, ou a sua participação no processo da Chamada Pública nº 001/2021 da 
[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] , ou a qualquer atividade relacionada - será considerada 
uma infração grave e consistirá em justa causa para rescisão do CONTRATO, conferindo à [NOME 
FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] o direito de declarar rescindido imediatamente o presente 
CONTRATO, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando a BENEFICIÁRIA responsável pelas 
perdas e dados a que der causa, nos termos da lei aplicável. A BENEFICIÁRIA deverá ressarcir 



 

 

 

todos os valores pagos e desembolsados pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] na 
implementação deste PROJETO, devidamente corrigidos pela variação da Taxa Selic, apurados 
no período, a contar da data de assinatura do CONTRATO até o dia da efetiva rescisão, 
englobando os custos internos da [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  (mão de obra própria, 
transporte, auditoria e marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela [NOME FANTASIA 
DA DISTRIBUIDORA]  à BENEFICIÁRIA, sem prejuízo do impedimento de participação da 
BENEFICIÁRIA, seus sócios, administradores e responsável técnico em futuras chamadas 
públicas de projetos de eficiência energética por um prazo de 2 anos. 
 

 

6. DAS NOTIFICAÇÕES: 

6.1. Conforme previsto nas CGC´s, para fins de notificações, os contatos da CONTRATANTE e 

do FORNECEDOR são os seguintes: 

a) À CONTRATANTE: [NOME], Gestor da Unidade [...]; [ENDEREÇO]; e-mail: [...]@[...].com.br; 

telefone: ([...]) [[...]]; que, para os fins deste CONTRATO é designado seu GESTOR DO 

CONTRATO. 

b) Ao FORNECEDOR: ao endereço registrado no preâmbulo desta CP. 

 

7. DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 

7.1. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na CGC-OS 
e na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 
 
7.2. Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES reproduzir ou 
comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos deste CONTRATO sem o 
consentimento prévio e por escrito da outra PARTE, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 
instrução de processos judiciais ou administrativas e determinações legais. 
 
7.3. As estipulações e obrigações constantes do CONTRATO não serão aplicadas às informações 
que estejam nos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE”, 
disponibilizado no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, como “Ações de divulgação de 
resultados e benefícios dos PROJETOS de eficiência energética”, que poderão ser divulgadas pela 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, interna ou externamente, pois são de domínio público. 
 
7.4. Será assegurado a CONTRATANTE a divulgação dos resultados parciais ou finais do projeto 
em relatórios/publicações relativos ao tema Eficiência Energética, Inovação e/ou 
Sustentabilidade. 
 
7.5. Será assegurado a CONTRATANTE a utilização dos dados de medição e verificação dos 
resultados do PROJETO, para fins de avaliação e aprimoramento do Programa de Eficiência 
Energética. 

 

8. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

8.1. Para fins do Contrato será entendido por “dados pessoais” toda informação guardada, 
processada ou transmitida pelas Partes relativa a uma pessoa identificada ou identificável, assim 



 

 

 

como qualquer outro significado de acordo com a legislação aplicável a matéria de proteção de 
dados pessoais.  
 
Os dados pessoais serão considerados informação confidencial para efeitos da aplicação das 
medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da informação. 
 
Para além dos dados dos representantes das Partes e das pessoas de contato acima 
mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a responsabilidade das 
Partes e estas tenham acesso como consequência deste instrumento, deverá ser respeitado o 
previsto na legislação vigente. 
 
Os dados pessoais comunicados através deste instrumento serão tratados pelas Partes com o 
propósito exclusivo de gerenciar seu desenvolvimento e cumprir as obrigações legais e 
contratuais decorrentes. Os dados pessoais serão mantidos pelo tempo necessário para atender 
às responsabilidades legais e contratuais correspondentes. Em particular, as Partes concordam 
em não utilizar os dados pessoais obtidos da outra parte ou a que tenham acesso, para outros 
fins que não os contidos neste Contrato, nem para atribuí-los, nem mesmo para seu 
armazenamento. 
 
Além disso, as Partes garantem que dispõem das medidas técnicas e organizacionais necessárias 
e adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais a que têm acesso como resultado de 
sua relação com a outra parte e para impedir sua alteração, perda, tratamento ou acesso não 
autorizado. 
 
As Partes devem cumprir com a legislação em vigor no que tange ao tratamento de dados 
pessoais, sem prejuízo de impender os esforços necessários para não causar danos à 
contraparte. 
 
Qualquer das Partes notificará imediatamente a outra Parte a existência de qualquer incidência 
de segurança, com caráter imediato, e em todo caso no prazo de até 24 horas após ter 
conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal inferior, e assistirá e cooperará com 
a Parte divulgadora do dados pessoais com relação a qualquer comunicação necessária a 
terceiros e outras medidas razoáveis para remediar a situação que solicite esta Parte, ou sejam 
exigíveis por lei 
 

 

9. DA RESPONSABILIDADE 

9.1. O FORNECEDOR deve realizar o PROJETO de acordo com o especificado no Diagnóstico 
Energético (Anexo A) e no Plano de Medição e Verificação (Anexo B). O descumprimento desse 
item sujeitará o FORNECEDOR ao pagamento das penalidades previstas na cláusula 5ª, item 5.1 
deste CONTRATO. 
 
9.2. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e estabelecidos na CGC-OS 
e na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 
 
9.3. O FORNECEDOR deve observar e cumprir as condições apresentadas no documento – 
REQUISTOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Anexo C), na implementação do 
PROJETO, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 
 



 

 

 

9.4. O FORNECEDOR deve apresentar à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART – referente à elaboração e execução do Projeto, conforme 

disposto na cláusula 10 deste CONTRATO. 

9.5. O FORNECEDOR deve comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer 

anomalias detectadas durante a implantação dos serviços, bem como quaisquer avisos, 

notificações, citações e intimações recebidas de Poderes Públicos e de terceiros relacionados, 

direta ou indiretamente, ao objeto do presente CONTRATO. 

9.6. Fornecer à CONTRATANTE, sempre que esta solicitar, cópia dos comprovantes de 

pagamentos de multas e indenizações que tiver pago em razão da execução dos serviços. 

9.7. O FORNECEDOR deve custear as despesas decorrentes de embalagem, transporte, seguro e 

armazenamento de produtos/materiais/equipamentos utilizados na execução do CONTRATO e 

para o atendimento em garantia, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus adicional. 

9.8. O FORNECEDOR deve permitir que a CONTRATANTE acompanhe os serviços e tenha acesso 

ao local onde os mesmos serão executados, a qualquer tempo e sempre que solicitado, sendo 

certo que o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE não exonera o FORNECEDOR de 

quaisquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais ou legais, e não caracteriza, nem 

será considerado, qualquer tipo de ingerência da CONTRATANTE sobre os serviços. 

9.9. O FORNECEDOR deve permitir a publicidade do PROJETO pela CONTRATANTE e pela ANEEL, 

bem como dar acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação antes, durante ou após 

a implementação das medidas de eficiência energética executadas, incluindo, a possibilidade de 

filmagem, fotografias e instalação de Placas e Outdoors no Padrão Neoenergia no local de 

execução do PROJETO e em outros locais definidos pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

9.10. O FORNECEDOR deve informar e obter anuência prévia da CONTRATANTE para toda e 

qualquer divulgação de sua iniciativa, referente ao PROJETO. 

9.11. Obrigatoriamente deverá constar no material, em posição de destaque e de fácil 

visualização, referência ao Programa de Eficiência Energética da [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL. As logos do PEE, ANEEL e [NOME FANTASIA DA 

DISTRIBUIDORA] também deverão ser incluídos em qualquer material de divulgação do 

PROJETO. 

9.12. O FORNECEDOR deve responsabilizar-se pelos resultados do PROJETO, especialmente de 

economia de energia elétrica, retirada de demanda na ponta e Relação Custo Benefício (RCB), 

sob pena de se incorrer na penalidade definida na cláusula 5.8 deste CONTRATO. 

9.13.  O FORNECEDOR deve manter-se adimplente com todas as obrigações legais e contratuais 

com a CONTRATANTE. 

9.14. O FORNECEDOR deve manter atualizados seus dados cadastrais na CONTRATANTE 

mediante a apresentação e atualização dos documentos necessários, a critério da 

CONTRATANTE, sob pena de vir a ser impedida de contratar com a CONTRATANTE. 

9.15. O FORNECEDOR deve comunicar à CONTRATANTE, para sua aprovação, eventuais 

alterações na programação dos serviços a serem executados ou em andamento. 



 

 

 

9.16. O FORNECEDOR deve assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos causados à 

[NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]   e/ou a terceiros, indenizando-os na proporção das 

lesões patrimoniais ou morais havidas, em razão de qualquer ato ou fato praticado por si, por 

seus prepostos ou pela (s) empresa (s) executora (s) /fornecedora (s) encarregada (s) da 

implementação do PROJETO, concernente aos respectivos equipamentos e serviços prestados, 

isentando a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]  de qualquer responsabilidade por tais atos 

ou fatos. 

9.17. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos de saúde e segurança definidos e 

especificados na DIS-OT-PES-009 (Anexo I) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo J), exceto para as condições 

expressamente estabelecidas no presente CONTRATO.  

10. DA SUSPENSÃO E TÉRMINO 

10.1.  O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-
OS e na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente 
CONTRATO. 
 
10.2. Caso este CONTRATO venha a ser extinto antecipadamente por inadimplemento por parte 
do FORNECEDOR, este se obriga a ressarcir todas as despesas efetuadas com o PROJETO, 
englobando os custos internos da CONTRATANTE (mão de obra própria, transporte, auditoria e 
marketing) e todos os pagamentos já efetuados pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, corrigidos 
pela variação da Taxa da Selic apurados no período, a contar da data do pagamento até o dia da 
efetiva devolução. 
 
10.3. O CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 

10.3.1. Inadimplemento de qualquer cláusula contratual pelo FORNECEDOR; 
 
10.3.2. Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação do FORNECEDOR, 
requeridas ou decretadas; 
 
10.3.3. Superveniente incapacidade técnica ou econômica do FORNECEDOR; 
 
10.3.4. Cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigações 
decorrentes do CONTRATO, ou subcontratação de qualquer espécie, sem prévia autorização por 
escrito da CONTRATANTE; 
 
10.3.5. Não atendimento das solicitações da CONTRATANTE relacionadas com a execução do 
objeto do CONTRATO; 
 
10.3.6. Sobrevir decisão, resolução, ou qualquer outro ato da ANEEL no sentido de não autorizar, 
interferir ou prejudicar o objeto deste CONTRATO. 
 
10.4. Ocorrendo a rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 10.3 
acima, o FORNECEDOR deverá devolver à CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor 
total aplicado, devidamente corrigido, para a execução do PROJETO. 

 

 



 

 

 

11. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

11.1. Deverá ser apresentada pelo FORNECEDOR à CONTRATANTE, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) principal do CONTRATO, perante o CREA do estado de execução 

do projeto, em até 10 (dez) dias após a assinatura do CONTRATO. Todas as atividades técnicas 

que fazem parte do escopo do FORNECEDOR deverão estar descritas na ART principal do 

CONTRATO. 

11.2. Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos eventuais 

aditivos contratuais que venham a ser celebrados, e de atividades técnicas que venham a ser 

subcontratadas tais como a instalação de equipamentos etc. Uma cópia das ARTs referentes às 

atividades subcontratadas, emitidas em nome do FORNECEDOR pelos profissionais ou empresas 

responsáveis, deverá ser encaminhada à distribuidora. 

11.3. As ART’s deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados na proposta de 

projeto selecionada e aprovada, respectivamente, na 1ª e na 2ª etapa da CPP 001/2021. A 

substituição dos responsáveis técnicos somente poderá ocorrer a partir de concordância formal 

por parte da CONTRATANTE, a qual será precedida de uma avaliação curricular e de acervo 

técnico novo profissional substituto, o qual deverá possuir, no mínimo, a mesma experiência do 

apresentado na fase inicial e atender às exigências de habilitação técnica do edital da CPP 

001/2021. 

12. DA GARANTIA: 

12.1. Ratifica-se que o item 5.4 da CGC-OS se aplica a este CONTRATO e, portanto, o 

FORNECEDOR está sujeito à cobrança de caução. 

13. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

13. 1. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos definidos e especificados na CGC-
OS e na CGC-EM, exceto para as condições expressamente estabelecidas no presente 
CONTRATO. 
 
13. 2. O FORNECEDOR se obriga, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, ANEEL ou pelo 
Tribunal de Contas ou outros órgãos de fiscalização, a prestar todas as informações relativas ao 
presente CONTRATO. 
 
13. 3. Respeitado o previsto na Cláusula Sétima (Sigilo e Confidencialidade) convencionam as 
PARTES que, sempre que houver a divulgação na mídia impressa, falada e televisiva e canais da  
internet através de releases, do apoio recebido, o FORNECEDOR deverá indicar o PROJETO como 

integrante do Programa de Eficiência Energética executado pela [NOME FANTASIA DA 
DISTRIBUIDORA], regulamentado pela ANEEL. 

 
13. 4. Ao seu exclusivo critério, a CONTRATANTE se reserva o direito de divulgar, a qualquer 
tempo, o PROJETO objeto do presente CONTRATO, bem como os seus resultados, sem a 
necessidade de comunicação prévia, ou de solicitação de autorização do FORNECEDOR. 
 
13. 5. Toda e qualquer incidência de impostos/tributos, não prevista no Diagnóstico Energético 
(Anexo A), que venha a ocorrer durante a vigência do contrato não será imputada como custo 
para o PEE ou para [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA].  O FORNECEDOR é responsável por 
garantir a viabilidade do projeto quando houver aumento de custos de qualquer natureza, 



 

 

 

mesmo quando provocado por incidência de imposto (s) não previsto (s) no Diagnóstico 
Energético (Anexo A). 
 
13. 6. Havendo divergência entre o conteúdo deste contrato e os seus anexos, prevalecerão 
as disposições do presente instrumento. 
 
13. 7. É vedado ao FORNECEDOR reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos 
instrumentos do CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE. 
13.8. Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que também 
integram o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
13. 9. A tolerância de qualquer das PARTES a respeito de eventuais infrações de qualquer das 
obrigações estipuladas no CONTRATO não induzirá novação nem renúncia aos direitos nele 
conferidos, mas configurará mera liberalidade de uma PARTE em favor da outra. 
 
13.10. Os erros materiais identificados na implantação do projeto serão objeto de correção 
pelo FORNECEDOR para a execução do projeto sem ônus para a CONTRATANTE e a qualquer 
tempo. 
 
13.11. Em nenhuma hipótese, o FORNECEDOR poderá exigir junto ao CLIENTE ao longo da 
execução dos trabalhos objeto do projeto qualquer valor ou vantagem não contemplados neste 
contrato. Caso o FORNECEDOR queira oferecer outro serviço ao CLIENTE, deverá comprovar 
previamente a CONTRATANTE a sua desvinculação com o objeto do projeto/contrato. 
 

13.12. O FORNECEDOR deve observar e cumprir os requisitos de saúde e segurança 
definidos e especificados na DIS-OT-PES-009 (Anexo I) e na DIS-OT-PES-019 (Anexo J), exceto para 
as condições expressamente estabelecidas no presente CONTRATO. 
 

 

14. SEGURO: 

14.1. Aplica-se a cláusula 4.10 da CGC – OS e 4.15 da CGC – EM, onde um Seguro de 

Responsabilidade Civil com cobertura ampla e importância segurada não inferior a R$ 

15 milhões por evento, é necessário. 

14.2. A contratação desse seguro é de responsabilidade do FORNECEDOR e a apólice 

deverá ser apresentada à [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] em até 15 dias após 

assinatura do CONTRATO.  

14.3. Caso a apólice de seguro não seja apresentada no prazo estabelecido no item 

acima, a [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] reserva-se ao direito de cancelar o 

CONTRATO sem que isso signifique qualquer direito ao FORNECEDOR. A proposta de 

apólice deverá ser aprovada previamente pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]. 

14.4. Os serviços, objeto do CONTRATO, não poderão ser iniciados e nenhum 

pagamento será realizado pela [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] até que seja 

evidenciada a contratação da apólice de seguro (com comprovante de pagamento do 

prêmio). 



 

 

 

 
As PARTES elegem o Foro da Comarca de [...], [...], para dirimir quaisquer questões 
decorrentes do presente CONTRATO, com a expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
Assim havendo ajustado, a CONTRATANTE e o FORNECEDOR assinam o presente 
instrumento através de assinatura eletrônica, pelos seus representantes legais e pelas 
testemunhas, para todos os efeitos jurídicos.  
 
A data de assinatura do presente instrumento será a data da última assinatura eletrônica 
do último representante das PARTES que o assinar.  
 
Assinado eletronicamente pela CONTRATANTE.  
Assinado eletronicamente pelo FORNECEDOR.  
Assinado eletronicamente pelas TESTEMUNHAS.  

Esta folha faz parte do CONTRATO N.º XXX, firmado entre a [RAZÃO SOCIAL DA 
DISTRIBUIDORA], e o [FORNECEDOR].  



 

 

ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO aprovado por meio da 

CPP] 
 
 
 
ANEXO B – PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO aprovado por 

meio da CPP] 
 
 
 
ANEXO C – REQUISITOS PARA SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento REQUISITOS PARA SERVIÇOS, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, conforme Anexo 2 do Edital da CPP] 

 
 
ANEXO D – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÃNCIA 
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia da CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA, 

conforme Anexo 3 do Edital da CPP] 
 
 
 
ANEXO E – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC – OS  
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CGC  - OS, conforme Anexo 8 do Edital da CPP] 
 

 

ANEXO F – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS – CGC – EM  
 

[Deverá ser anexada a este CONTRATO cópia do documento CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CGC  - EM, conforme Anexo 9 do Edital da CPP]



 

 

ANEXO G – PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

PPQ - PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
UN QT PREÇO UNIT. TOTAL 

A1 SERVIÇOS (PROJETO) 

A1.1 Diagnóstico Energético VB     R$ 0,00 

A1.2 
Plano de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.3 Projeto Executivo VB     R$ 0,00 

A1.4 
Relatório de Medição e 

Verificação 
VB     R$ 0,00 

A1.5 
Treinamento e 

Capacitação 
VB     R$ 0,00 

A1.6 
Relatório Final e 

databook 
VB     R$ 0,00 

TOTAL A1  - R$ 0,00 

A2 SERVIÇOS (EXECUÇÃO)  

A2.1 
Execução dos Serviços de 

Instalação 
VB     R$ 0,00 

A2.2 Descarte de Materiais PÇ     R$ 0,00 

A2.3 Outros Custos Indiretos VB     R$ 0,00 

TOTAL A2 - R$ 0,00 

A3  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

A3.1 Equipamento X PÇ     R$ 0,00 

A3.2 Equipamento Y PÇ     R$ 0,00 

A3.3 Equipamento Z PÇ     R$ 0,00 

TOTAL A3 - R$ 0,00 

VALOR LIMITE A SER PAGO AO FORNECEDOR (A1+A2+A3) R$ 0,00 

A4 CUSTOS INTERNOS [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA] 

A4.1 Mão-de-obra Própria VB     R$ 0,00 

A4.2 Transporte VB     R$ 0,00 

A4.3 Marketing e Divulgação VB     R$ 0,00 

A4.4 Auditoria VB     R$ 0,00 

TOTAL A4 - R$ 0,00 

TOTAL PEE (A1+A2+A3+A4)  R$                      -    

B1 CONTRAPARTIDA 

B1.1 
Descrever material X, se 
aplicável 

PÇ     R$ 0,00 

B1.2 
Descrever material Y, se 
aplicável 

PÇ     R$ 0,00 

B1.3 
Descrever serviço Z, se 
aplicável 

VB     R$ 0,00 

B1.4 
Descrever serviço W, se 
aplicável 

VB     R$ 0,00 

TOTAL B1  - R$ 0,00 

TOTAL GERAL DO PROJETO (A1+A2+A3+A4+B1)  R$                      -    

 



 

 

 

ANEXO H – MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Projeto de Eficiência Energética [nome do cliente] – [Xª] CPP 

 

PEE ANEEL n° [referência carregamento no duto – verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA 
DISTRIBUIDORA]   ] / ODS n° [verificar com gestor PEE [NOME FANTASIA DA DISTRIBUIDORA]   ] 

 

Período de Referência [mês/ano] 
 

1. Coordenador do Projeto: 
 

[Informar nome, e-mail e telefone de contato do responsável pelo projeto da empresa contratada (turn key) ] 

 

2. Descrição de resultados parciais alcançados no mês: 

 
 [Evolução do projeto – informar percentual de avanço] 

[Descrever atividades executadas em tópicos] 

[Inserir tabela das ações de eficiência energética previstas x realizadas ex.: por ambiente/andar] 

 

3. Cronograma Físico: 
 

  Meses 

Etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 ... Mês n 

1 - Projeto Executivo 
Prev.           

Real.           

2 -  Apresentação dos Seguros e Documentação de 
Trabalho 

Prev.           

Real.           

3 -  Aprovação do Plano de Trabalho e Cronograma 
Detalhado 

Prev.           

Real.           

4 -  Aquisição dos Materiais e Equipamentos 
Prev.           

Real.           

5 -  Execução dos Serviços 
Prev.           

Real.           

Atividade 1 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

Atividade 2 (detalhar) 
Prev.           

Real.           

... 
Prev.           

Real.           

Atividade n (detalhar) 
Prev.           

Real.           

6 - Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos 
Prev.           

Real.           

7 - Relatório de Medição e Verificação 
Prev.           

Real.           

8 - Treinamento e Capacitação 
Prev.           

Real.           

9 - Relatórios de apresentação e final do projeto 
Prev.           

Real.           



 

 

Realização Física do Projeto 
  

          
% 

 

4. Registro Fotográfico 
 

[Apresentar fotos comparativas dos ambientes (antes e depois), tiradas do mesmo ângulo, quando da execução do projeto. 

Fotos referentes a outras atividades como treinamento, descarte, por exemplo, o antes não se aplica. As fotos devem estar 

legendadas e possuir dimensões de aproximadamente 6 x 8 cm ou 8 x 6 cm.] 

 

 

FOTO 1 
 

FOTO 2 

Legenda 1 Legenda 2 

 

FOTO 3 
 

FOTO 4 

Legenda 3 Legenda 4 

 

 

5. Custos: 

 
Orçado (valor previsto do contrato): [R$ xxxx] 

Realizado no mês de referência: [R$ xxxx ( xx %)]  

Total realizado: [R$ xxxx ( xx %)] 

Saldo (orçado – realizado): [R$ xxxx ( xx %)] 

 

 

6. O desenvolvimento das atividades planejadas para o mês ocorreu conforme o planejado? 
 

[Sim ou Não] 

[Caso a resposta seja NÃO, preencher os itens 7 e 8.] 

 

7. Justificativas 

 
[Não se aplica] – caso a resposta do item 6 seja SIM 

[Justificar] – caso a resposta do item 6 seja NÃO 

 

8. Impacto no cronograma 
Data de conclusão do projeto (original), conforme plano de trabalho: [xx/xx/xxxx] 

Nova data (ajustada) para o final do projeto: [xx/xx/xxxx] 

Diferença de dias: [xx] 

 

 

 

 

  ,  de  de 20   

 

 

Coordenador do Projeto 

[Nome – Cargo - CPF] 

  



 

 

 

ANEXO I – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – GESTÃO DE SEGURANÇA PARA 
FORNECEDORES – DIS –OT – PES -009 

 
[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento Gestão de Segurança para Fornecedores – DIS – OT – PES-009, 

conforme Anexo 12 do Edital da CPP]. 

 

ANEXO J – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DA NEOENERGIA – RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇO – DIS –OT – PES -019  

 
[Deverá ser anexada a este TERMO cópia do documento Recepção e Integração de Prestadores de Serviços – DIS – OT – 

PES-019, conforme Anexo 13 do Edital da CPP]. 
 
 

 
ANEXO K – CÓDIGO DE ÉTICA DA NEOENERGIA 

 
 
 

ANEXO L – TABELA DE PONTUAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO 
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CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO 
NEOENERGIA PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

 
1. OBJETO DO DOCUMENTO 
 
O presente documento estabelece as condições 
gerais de contratação que regulamentam as relações 
entre empresas do Grupo Neoenergia que têm seu 
domicílio e estão constituídas conforme às leis do 
Brasil (“Neoenergia”) e a contraparte (“Fornecedor”), 
para a contratação de Obras e Serviços. A Neoenergia 
e o Fornecedor serão denominados individualmente 
como a “Parte” e, coletivamente, como as “Partes”. 
 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
2.1. As presentes condições gerais (“CG”) serão 
aplicadas a todas as contratações de Obras e/ou 
Serviços, cujas características e premissas serão 
determinadas pela Neoenergia. Ficarão, em 
consequência, excluídas quaisquer tipos de condições 
que possam ser propostas pelo Fornecedor (ou que 
possam considerar-se implícitas no curso das 
negociações ou por usos, costumes ou práticas). 
 
2.2 Estas CG é parte integrante da relação 
contratual referente a execução das Obras e Serviços 
e/ou regulamentarão, juntamente com o restante dos 
documentos que integram o Contrato, os direitos e 
obrigações das Partes. 
 
2.3. Qualquer modificação ou complementação a 
alguma das disposições destas CG por parte do 
Fornecedor só será válida se, formulada por escrito, e 
aceita do mesmo modo pela Neoenergia. As 
alterações acordadas na forma do disposto 
anteriormente só serão aplicáveis a um Contrato 
específico, não podendo fazer-se extensivas a outros 
Contratos passados e/ou futuros. 
 
2.4 A participação em um processo de coleta de 
preço organizado pela Neoenergia mediante a 
apresentação de uma proposta por parte do 
Fornecedor implicará automaticamente o 
conhecimento e aceitação destas CG pelo Fornecedor 
para o caso de resultar adjudicado na coleta de preço. 
 
2.5 Este documento está disponível na página 

Web do Grupo Neoenergia.  
 
3. DEFINIÇÕES 
 
3.1. Nestas CG os seguintes termos terão o significado 
detalhado a seguir: 
 
i. “Carta de intenção” é o documento que 

abrange os termos gerais acordados pelas Partes e 
formaliza a intenção de ambas as Partes de obrigar-se 
pelo Contrato, que será formalizado em breve sobre 
as bases indicadas no mencionado documento e 
nestas CG. 
 
Sua finalidade é facilitar o início da execução das 
Obras e Serviços pelo Fornecedor, uma vez acordadas 
por ambas as Partes as obrigações essenciais, e não 
condicionar a totalidade da execução à negociação de 
todas as disposições contratuais. 
 
ii. “Coleta de Preços” é o convite por parte da 
Neoenergia a um possível Fornecedor para participar 
de um processo de seleção para prestação de um 
determinado serviço, onde está especificado a 
documentação que a Proponente tem que apresentar 
e os requisitos que têm que cumprir. 
 

iii. “Condições Particulares” é o documento que 
abrange, para cada caso concreto, as condições 
adicionais, ou exceções a estas CG ou a outros 
documentos incluídos no Contrato. 
 

iv. “Contrato” é o conjunto de documentos pelo 
qual se regem as relações entre as Partes em relação 
a uma determinada Obra e /o Serviço. Em termos 
gerais, se consubstanciará nos seguintes documentos: 
 
a) Condições Particulares - Documento no qual se 

formaliza o acordo, em forma de instrumento 
escrito assinado por ambas as partes, 

b) As Políticas de Responsabilidade Social da 
Neoenergia,  

c) O Código de Ética da Neoenergia, 
d) Estas CG, e) Documentação técnica elaborada 

ou validada expressamente pela Neoenergia 
(Especificação Técnica, plano de qualidade, 
programa, prevenção de riscos trabalhistas, meio 
ambiente, dentre outros),  

f) Proposta (técnica, financeira e /ou comercial). 
 
As Condições Particulares e a documentação técnica 
emitida para cada adjudicação abrangerão as 
exceções ou variações que as Partes tiverem com 
relação às presentes CG 
 
Todos os documentos mencionados são 
complementares entre si, de maneira que o 
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convencionado e estipulado em todos eles 
constituem o conteúdo da adjudicação/contratação 
que terá que interpretar-se mediante a integração de 
todos os documentos que a compõem. 
 
Em caso de contradição entre alguns dos documentos 
que compõem o Contrato, prevalecerá o indicado 
naquele que ocupe um lugar anterior na relação 
acima indicada. 
 
O Fornecedor dispõe de acesso a todos os 
documentos que formam parte do Contrato através 
da página Web do Grupo Neoenergia ou através dos 
meios detalhados em cada Coleta de Preço (Portal de 
Compras). Portanto, o Fornecedor deverá conhecer 
todos os documentos indicados e a existência de um 
Contrato implica a aceitação deles em sua totalidade 
e sua obrigação de cumpri-los.  
 
Salvo nos casos em que se acorde algo diferente, a 
entrada em vigor do Contrato será na data de sua 
assinatura. 
 
v. “Cronograma Físico” é aquele no qual se 
abrangem, de forma geral, as principais atividades e 
marcos do Fornecedor em relação ao cumprimento 
dos prazos de entrega previstos pela Neoenergia. 
 

vi. “Equipamentos e Materiais Associados” são 
todos aqueles bens, estoques, equipamentos, 
relatórios, dados, apresentações, documentos, 
software, materiais e qualquer outro ativo (em 
qualquer formato) provido pelo Fornecedor ou em 
seu nome a Neoenergia como parte ou em conexão 
com as Obras e/ou Serviços, incluindo (sem limitação) 
aqueles bens detalhados na Especificação Técnica ou 
em qualquer outra parte do Contrato. 

 
vii. “Especificação Técnica” é o documento ou 

conjunto de documentos, elaborado pela Neoenergia 
para cada Obra e/ou Serviço, que descreve os 
requisitos técnicos e, se couber, os procedimentos 
para a comprovação de tais requisitos exigidos pela 
Neoenergia. 
 

viii. “Fornecedor” é a pessoa jurídica responsável 
por realizar a Obra e/ou Serviço, e é parte, 
conjuntamente com a Neoenergia, do Contrato. 
 
ix. “Grupo Neoenergia”: um grupo de empresas 
formado pela Neoenergia S.A. e suas subsidiárias 
(quaisquer empresas nas quais a Neoenergia S.A. 
detenha, direta ou indiretamente, mais de 50% do 
seu capital social ou exerça controle sobre mais de 
50% dos direitos de voto, ou possa alienar em virtude 
de qualquer outra forma do direito de (1) nomear ou 

destituir a maioria do conselho de administração ou 
órgão executivo daquela companhia, ou (2) exercer a 
maioria dos direitos de voto daquela entidade). 

 

x. “Neoenergia” é a pessoa jurídica pertencente 
ao Grupo Neoenergia que será a tomadora dos 
serviços identificada nas Condições Particulares. 
 
xi.  “Obras e Serviços” são os específicos 
trabalhos e/ou serviços para os quais o Fornecedor foi 
contratado pela Neoenergia e que estão definidos e 
detalhados no Contrato. 
 

xii. “Pessoal” é o conjunto de trabalhadores, 
empregados, diretores e supervisores do Fornecedor 
que vai participar ou estará envolvido na execução 
das Obras e/ou Serviços. 
 

xiii. “Proponente” é a pessoa jurídica que 
apresenta uma Proposta em uma Coleta de Preços 
iniciada pela Neoenergia. 
 

xiv. “Proposta” conjunto de documentos enviados 
por um Proponente em resposta a uma Coleta de 
Preço, que será vinculante para o Proponente 
durante o prazo estipulado na mesma e que não será 
vinculante para a Neoenergia até que se formalize o 
correspondente Contrato de acordo com estas CG. 
 
4. EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS 
 
4.1. GERAL 
 
O Fornecedor declara e reconhece a existência de 
equilíbrio econômico-financeiro no Contrato e o valor 
aqui estipulado reflete a remuneração adequada para 
o perfeito cumprimento do seu objeto, e todos os 
encargos inerentes. O Fornecedor declara que as 
Obras e/ou Serviços juntamente com os 
Equipamentos e Materiais Associados serão 
executados sob responsabilidade e risco do 
Fornecedor, sendo o resultado econômico de sua 
conta exclusiva. 
 
O Fornecedor deverá executar as Obras e/ou Serviços 
com estrita sujeição às leis e normas aplicáveis ao 
Contrato, bem como em consonância todas as 
instruções recebidas da Neoenergia, seus contratados 
autorizados, consultores ou agentes. 
 
4.1.1 O Fornecedor executará as Obras e/ou Serviços 
de uma maneira profissional, independente e no 
prazo acordado e, em todo caso, conforme o disposto 
na cláusula 4.5 ou em quaisquer outros prazos de 
execução específicos previstos no Contrato ou 
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notificados em qualquer momento pela Neoenergia. 
 
4.1.2 O Fornecedor será responsável e assumirá o 
custo da manutenção, conservação, manipulação e 
transporte de todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas, desenhos, especificações, informação e 
dados fornecidos pela Neoenergia (“Materiais da 
Neoenergia”) e os manterá em boas condições e sob 
sua responsabilidade até que sejam devolvidos a 
Neoenergia, bem como não disporá deles salvo 
autorização expressa da Neoenergia e os usará 
exclusivamente seguindo as instruções ou 
autorizações escritas da Neoenergia. 
 
4.1.3 O Fornecedor ficará obrigado a construir, 
contribuir e manter por sua conta e risco todas as 
instalações provisórias e edifícios auxiliares que 
necessite para escritórios, armazéns, oficinas, 
vestuários, serviços higiênicos etc., nas áreas que, a 
tal fim, sejam determinadas pela Neoenergia. 
 
4.1.4 O Fornecedor disporá de todos os 
equipamentos, instrumental, transporte, material de 
segurança, e tudo o que for necessário para a 
adequada execução das Obras e/ou Serviços.   
 
O Fornecedor usará os materiais, equipamentos, 
bens, práticas e técnicas de maior qualidade possível 
e se assegurará de que as Obras e/ou Serviços e todos 
os bens e materiais fornecidos e usados na execução 
deles ou transferidos a Neoenergia estejam livres de 
defeitos de fabricação, instalação, projeto e desenho. 
 
Nestes casos em que a execução das Obras e/ou 
Serviços incluir o fornecimento de Equipamentos e 
Materiais Associados, o Fornecedor deverá cumprir 
com as obrigações previstas nas Condições Gerais do 
Grupo Neoenergia para a contratação de 
equipamentos e materiais. 
 
4.1.5 O Fornecedor não fará ou deixará de fazer 
nada que possa causar a Neoenergia ou qualquer das 
empresas de seu grupo a perda das licenças, 
autorizações ou permissões necessárias para a 
realização dos seus negócios.   
 
4.1.6 A Neoenergia poderá suspender o Contrato e 
contratar as Obras e/ou Serviços com um terceiro 
quando houver risco de que tais Obras e/ou Serviços 
não sejam realizados pelo Fornecedor, acarretando 
mais custos a Neoenergia. 
 
4.1.7 O Fornecedor, através deste Contrato, garante e 
assegura a Neoenergia que:  
 
a)  Tem o direito, legitimidade, capacidade, 

habilidades, experiência e autoridade para 
celebrar o Contrato e executar os Serviços e Obras 
e/ou fornecer os Equipamentos e Materiais 
Associados;  

 
b) Prestará os Serviços e Obras e fornecerá os 

Equipamentos e Materiais Associados, de acordo 
com todos os termos do Contrato, em 
conformidade as Boas Práticas da Indústria e de 
Engenharia e conforme as Leis aplicáveis à 
prestação dos Serviços e Obras e ao fornecimento 
de Equipamentos e Materiais Associados. O 
Fornecedor deverá executar em consonância 
todas as instruções recebidas da Neoenergia, seus 
contratados autorizados, consultores ou agentes, 
sem que isso reduza a responsabilidade do 
Fornecedor;  

 
c)  Deverá utilizar mão de obra devidamente 

qualificada e experiente para desempenhar as 
tarefas que lhes são atribuídas e em quantidade 
suficiente para garantir que as obrigações do 
Fornecedor sejam cumpridas em conformidade 
com o Contrato;  

 
d)  Todos os Serviços e Obras e Equipamentos e 

Materiais Associados deverão (i) estar em 
conformidade com todas as descrições e 
especificações estabelecidas no Contrato, e (ii) ser 
de qualidade satisfatória e estarem aptos para 
qualquer propósito, expresso ou implícito, 
indicado pela Neoenergia ao Fornecedor;  

 
e)  Deve (considerando-se o disposto na Especificação 

Técnica) usar os melhores bens, materiais, 
padrões e técnicas de qualidade disponíveis, e 
assegurar que os Serviços e Obras e todos 
Equipamentos e Materiais Associados fornecidos e 
utilizados nos Serviços ou transferidos para a 
Neoenergia, estejam livres de defeitos de 
fabricação, instalação e design;  

 
f)  O uso pela Neoenergia e/ou quaisquer empresas 

do Grupo Neoenergia dos Serviços e Obras e/ou 
dos Equipamentos e Materiais Associados, e/ou 
quaisquer outros itens fornecidos pelo Fornecedor 
ou em seu nome ou que sejam de outra forma 
utilizados pelo Fornecedor em conexão com o 
Contrato, não infringirá os Direitos de Propriedade 
Intelectual de qualquer terceiro; 

 
g)  Tem e continuará a ter todas as licenças, 

permissões, autorizações, consentimentos e 
autorizações necessárias para cumprir suas 
obrigações nos termos do Contrato; 
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h)  Implementará e observará práticas e 
procedimentos ambientais necessários para a sua 
atividade e para a execução dos Serviços e Obras e 
fornecimento dos Equipamentos e Materiais 
Associados; 

 
i)  Deve observar as boas práticas e normas 

trabalhistas em relação a qualquer profissional 
que esteja envolvida na prestação dos Serviços e 
Obras e no fornecimento dos Equipamentos e 
Materiais Associados; 

 
j)  O Fornecedor (e todo o Pessoal) envolvido na 

execução dos Serviços e Obras e no fornecimento 
dos Equipamentos e Materiais Associados deverá 
cumprir todas as regras, normas e procedimentos 
(incluindo, mas não se limitando a, normas de 
saúde e segurança e combate à corrupção) 
relacionados à execução dos Serviços e Obras e ao 
fornecimento dos Equipamentos e Materiais 
Associados, e 

 
k) O Fornecedor deverá permitir que a Neoenergia 

ou seus representantes devidamente autorizados 
acessem as instalações do Fornecedor, à medida 
em que for necessário, de forma a permitir que a 
Neoenergia certifique-se que o Fornecedor está 
cumprindo suas obrigações, nos termos do 
Contrato, inclusive em relação aos padrões de 
qualidade exigidos. 

 
4.1.8. O Fornecedor declara que seus ocupantes de 
cargo de direção, acionistas, sócios e/ou 
administradores não têm envolvimento pessoal ou 
familiar, este até o quarto grau de consanguinidade 
ou segundo grau de afinidade, com, mas não se 
limitando, colaboradores, ocupantes de cargos de 
direção, acionistas e/ou administradores da 
Neoenergia. 
 
4.2 EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS 
 
4.2.1 O Fornecedor elaborará projeto das Obras 
e/ou Serviços, quando necessário, devendo o mesmo 
ser assinado por técnico com competência para tal (o 
“Projeto”). A Neoenergia se reserva o direito de 
requerer ao Fornecedor, quando da conclusão das 
Obras e/ou Serviços, a emissão do correspondente 
certificado de conclusão de obra e/ou serviço, que 
estabeleça que as Obras e/ou Serviços foram 
implantadas de acordo com o Projeto, devendo o 
certificado estar assinado por técnico competente do 
Fornecedor e poderá ser utilizado, quando 
necessário, para a obtenção de licenças e 
autorizações. 
 

4.1.9. O Fornecedor notificará a Neoenergia quem 
são as pessoas com qualificação técnica para atuar 
como gestor ou encarregado das Obras e/ou Serviços 
(o “Encarregado”), que cumprirão com as premissas e 
condições exigidas pela Neoenergia. Os Encarregados 
assumirão a organização, direção, vigilância e 
controle da atividade desenvolvida por seu Pessoal na 
execução das Obras e/ou Serviços, bem como a 
coordenação necessária das atividades de eventuais 
subcontratadas, previamente autorizadas pela 
Neoenergia. O Fornecedor na pessoa do Encarregado 
se responsabilizará pela execução das Obras e/ou 
Serviços, em especial pelas suas condições técnicas e 
de segurança, comunicando ao representante da 
Neoenergia qualquer anomalia ou incidência que 
ocorra. 
 
4.1.9.1. O Encarregado deverá possuir poderes 
suficientes para exercer as atividades ora indicadas, 
na forma da legislação vigente, devendo o Fornecedor 
entregar à Neoenergia o documento que confere os 
poderes antes do início da execução das Obras e/ou 
Serviços.   
 
4.1.9.2. O cumprimento desta obrigação pelo 
Fornecedor não lhe exime de suas obrigações e 
responsabilidades conforme o Contrato ou a 
legislação aplicável.  Em consequência, qualquer 
comunicação ou notificação que seja entregue ao 
Encarregado será entendida como se fosse entregue 
diretamente ao Fornecedor para todos os efeitos 
legais.  
 
4.1.9.10. O Fornecedor e o Encarregado franquearão 
a fiscalização da Neoenergia em relação ao Contrato, 
atendendo prontamente às observações e exigências 
apresentadas pela Neoenergia. Independentemente 
da fiscalização realizada pela Neoenergia, o 
Fornecedor continuará como a único e exclusivo 
responsável pela execução regular do Contrato. 
 
4.2.2 A Neoenergia, por sua vez, designará um 
representante que fiscalizará a correta execução das 
Obras e/ou Serviços, de acordo com as condições 
estabelecidas no Contrato. Sem prejuízo de outros 
direitos e prerrogativas da Neoenergia, conforme o 
Contrato ou, legislação aplicável, o representante da 
Neoenergia comunicará o Encarregado das anomalias 
que observar e solicitará os esclarecimentos e 
informações que considerar oportunos.   
 
4.2.3 O Fornecedor não será isentado de suas 
obrigações e não terá direito a reclamar a alteração 
do valor do Contrato, caso as negociações com 
sindicatos ou trabalhadores modifiquem as condições 
da execução das atividades necessárias para a 
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conclusão dos Serviços e/ou Obras na vigência do 
Contrato. 
 
4.2.4 Sem prejuízo do disposto na cláusula 9, a 
Neoenergia fornecerá ao Fornecedor toda a 
informação relacionada ao cumprimento de suas 
obrigações desde que razoáveis e na forma do 
Contrato. 
 
4.2.4.1. Do mesmo modo, o Fornecedor deverá 
comunicar por escrito, detalhadamente e com a 
antecedência devida, a necessidade dos materiais sob 
responsabilidade da Neoenergia ou seus 
fornecedores, entendendo-se que não será 
justificável nenhum atraso por falta de material. 
 
4.2.5 Na finalização total ou parcial das Obras e/ou 
Serviços, o Fornecedor se responsabilizará por deixar 
a área de trabalho em perfeita ordem e limpeza, 
cuidando de forma especial que tanto as instalações, 
quanto os acessos às mesmas fiquem nas devidas 
condições de segurança. 
 
4.2.5.1. Todos os itens citados na cláusula 4.1 e suas 
subcláusulas serão retirados pelo Fornecedor no 
prazo mais breve possível e dentro dos 15 (quinze) 
dias seguintes à finalização das Obras e/ou Serviços, 
restituindo os terrenos e instalações afetados à 
situação anterior ao início das Obras e/ou Serviços. 
 
4.2.5.2. Finalizado esse prazo sem que o Fornecedor 
tenha cumprido com a obrigação prevista no 
parágrafo anterior, a Neoenergia poderá realizar a 
restituição por si mesmo ou mediante a contratação 
de um terceiro, devendo o Fornecedor arcar com 
todos os custos incorridos e a Neoenergia terá direito 
a indenização pelos prejuízos ocasionados. 
 
4.2.6 Quando as Obras e/ou Serviços estiverem 
diretamente vinculados ao fornecimento, 
distribuição, transmissão e geração de energia 
elétrica, o Fornecedor assegurará, também, o 
cumprimento da regulamentação regulatória 
aplicável e, em reconhecimento a essencialidade da 
atividade exercida pela Neoenergia, compromete-se a 
transmitir esta peculiaridade a todo o seu pessoal 
alocado na execução dos serviços contratados, em 
especial ao seu Pessoal e às subcontratadas, tudo isso 
a fim de externar a necessária diligência profissional 
de todos eles, e na medida do possível procurará em 
situações de emergência dar preferência aos pleitos 
da Neoenergia em detrimento de outras 
contratantes. 
 
4.2.7. O Fornecedor declara expressamente, para 
todos os efeitos, ter pleno conhecimento e domínio 

dos serviços objeto do presente instrumento, do local 
onde serão prestados, das regiões limítrofes e vias de 
acesso, e de todos os demais fatores e condições que 
possam influir no custo e no prazo de execução, 
arcando exclusivamente com todas as investigações 
complementares que julgar necessárias. 
 
4.3 ORGANIZAÇÃO DO FORNECEDOR. PESSOAL 
 
4.3.1 O Fornecedor atuará de forma independente 
no cumprimento do Contrato e será o único 
responsável pela seleção e acompanhamento de seu 
Pessoal alocado na execução das Obras e/ou Serviços 
e o fornecimento dos Equipamentos e Materiais 
Associados, exercendo o poder de direção conforme 
às leis e regulamentos vigentes. Em especial estará 
obrigado a cumprir todo o disposto na legislação 
trabalhista, previdenciária e de saúde e segurança do 
trabalho, assim como na legislação ambiental, 
devendo pôr à disposição da Neoenergia, quando 
assim esta solicitar, os documentos que forem 
necessários para comprovação. 
 
4.3.2. O Fornecedor assegurará e garantirá a 
Neoenergia a formação de seu Pessoal, em especial 
sua formação sobre os riscos trabalhistas e medidas 
preventivas previstas no lugar de trabalho e nas 
Obras e/ou Serviços contratados, assim como a 
capacitação requerida em função da natureza, riscos 
trabalhistas e organização da prevenção nos 
trabalhos que exija a legislação aplicável, devendo 
ainda manter em seu quadro de pessoal profissional 
idôneo, devendo diligenciar, durante a execução do 
Contrato, a substituição de qualquer empregado ou 
preposto, cuja permanência esteja causando ou possa 
causar prejuízos à prestação dos serviços contratados 
ou agindo de forma contrária as normas e condutas 
idôneas. Caso o Fornecedor proceda à substituição de 
algum membro de seu Pessoal, o fará de forma que 
exista total continuidade na execução das Obras e/ou 
Serviços com a devida observância aos termos deste 
Contrato. 
 
4.3.2.1. O Fornecedor deverá notificar a Neoenergia 
em 24 (vinte quatro) horas o afastamento de seu 
Pessoal e/ou de eventual subcontratado para que 
sejam tomadas as medidas necessárias nos acessos 
físicos ou digitais/virtuais, sem que isso reduza a 
responsabilidade do Fornecedor frente as ações do 
seu Pessoal afastado.  
 
4.3.2.2. Do mesmo modo, garantirá e assegurará, 
quando assim solicitar a Neoenergia, a adequada 
formação, capacitação e experiência do Pessoal 
alocado nas Obras e/ou Serviços e o bom 
funcionamento, conservação e manutenção dos 
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equipamentos, tornando-se responsável o 
Fornecedor dos danos, perdas, prejuízos e/ou 
responsabilidades relacionadas ao uso inadequado ou 
de um funcionamento anormal dos mesmos. O 
Fornecedor deverá ter o seus registros que poderá ser 
requerido pela Neoenergia. 
 
4.3.2.3. Os cursos de qualificação devem atender 
integralmente aos programas mínimos estabelecidos 
pela Neoenergia e legislação aplicável, bem como ser 
ministrado por instituição oficial de ensino 
homologada pela Neoenergia.  
 
4.3.3 O Fornecedor organizará seu Pessoal atribuído 
à execução das Obras e/ou Serviços de tal maneira 
que em todo momento fiquem claramente definidas 
suas responsabilidades e linhas de atuação, que 
deverão ser segregadas das atividades da Neoenergia.  
 
4.3.3.1. Todo o Pessoal do Fornecedor que esteja 
alocado na execução das Obras e/ou Serviços deverá 
portar, em local visível, um crachá de identificação do 
Fornecedor e que indique que o Fornecedor trabalha 
a serviço da Neoenergia. Do mesmo modo, o 
Fornecedor e seu Pessoal se relacionarão de forma 
correta e ética com o pessoal da Neoenergia, 
usuários, proprietários, órgãos oficiais, autoridades 
locais e quaisquer terceiros com o fim de preservar a 
imagem da Neoenergia.  Qualquer incidência 
significativa nas relações com as pessoas acima 
indicadas deverá ser imediatamente notificada. Por 
causa grave justificada, a Neoenergia poderá solicitar 
do Fornecedor ou dos subcontratados, em qualquer 
caso, a substituição do Pessoal que tiver dado causa 
ou ainda quando a conduta do seu Pessoal (i) seja 
considerada incompatível com o Código de Ética da 
Neoenergia e as normas internas aplicáveis da 
Neoenergia e (ii) não atenda às condições dos 
serviços e das normas de segurança do trabalho da 
Neoenergia. 
 
4.3.4  Na execução das Obras e/ou Serviços se 
consideram incluídas as medidas necessárias em 
matéria de prevenção de riscos trabalhistas 
relacionados ao Pessoal próprio ou subcontratado, e 
conforme às especificações estabelecidas pela 
Neoenergia nesta matéria e o que for aplicável na 
forma da legislação.  
 
4.3.4.1. Assim, previamente ao início das Obras e/ou 
Serviços, a Neoenergia informará por escrito ao 
Fornecedor dos riscos do local da prestação dos 
serviços e execução da obra, assim como de outras 
possíveis atividades concorrentes, que possam afetar 
de forma grave ou muito grave os riscos de seu 
Pessoal. Igualmente notificará o Fornecedor sobre as 

medidas ou instruções de saúde e segurança tomadas 
para evitar ou remediar esses riscos, os meios de 
coordenação, e as ordens de emergência 
estabelecidas.  
 
4.3.4.2. Na avaliação de riscos que tem que realizar o 
Fornecedor será considerada a informação 
encaminhada pela Neoenergia.  
 
4.3.4.3. O Fornecedor se compromete a cumprir e 
fazer cumprir as medidas preventivas pelo seu 
Pessoal e seus eventuais subcontratados, 
disponibilizando a Neoenergia, previamente ao início 
da prestação dos serviços, a correspondente 
documentação de comprovação desse cumprimento. 
O Fornecedor deverá fornecer as ferramentas, 
equipamentos de segurança (Equipamentos de 
Proteção Individual e Equipamentos de Proteção 
Coletiva com respectivos Certificados de Aprovação – 
CA válidos), uniformes necessários para a execução 
das atividades programadas, bem como todos os 
equipamentos e ferramentas que se fizerem 
necessárias para o cumprimento total do escopo. O 
Fornecedor deverá, ainda, assegurar-se de que todos 
os seus empregados e prepostos utilizarão estes 
equipamentos de segurança durante a Obra e/ou 
Serviços. 

 
4.3.4.4. O Fornecedor será o responsável pelo 
cumprimento das normas vigentes em matéria de 
saúde e segurança do trabalho e outras medidas 
complementares que sejam necessárias para o 
correto cumprimento do objeto do Contrato, 
devendo, inclusive, implantar de imediato as 
exigências contidas nas NRs – Normas 
Regulamentadoras aplicáveis ao objeto e escopo 
contratado 
 
4.3.5 O Fornecedor cumprirá as normas trabalhistas, 
legais ou convencionais, que lhe seja aplicável e as 
disposições previdenciárias em relação aos 
trabalhadores alocados na prestação dos serviços.  
Assim, a Neoenergia fiscalizará o cumprimento das 
obrigações trabalhistas previstas na legislação vigente 
e poderá requerer, sem que reduza ou isente o 
Fornecedor de sua responsabilidade, em todo o 
momento ao Fornecedor, além da documentação 
solicitada na apresentação da Proposta, a 
comprovação dos documentos, entre outros, que 
seguem: 
 
a) Autorizações para o exercício da atividade 

contratada, 
b) Certidão de Dívida Ativa e Certidão Negativa de 

Débitos Tributários Municipais, Estaduais e 
Federais,  
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c) Relação nominal dos trabalhadores do Fornecedor 
que executarão as Obras e/ou Serviços nas 
instalações da Neoenergia, com nome completo, 
categoria profissional, PIS/PASEP, domicílio e tipo 
de contrato trabalhista que lhe vincule ao 
Fornecedor, 

d) Declaração, quando aplicável, firmada por 
representante legal do Fornecedor em que se 
certifique que as subcontratadas se encontram 
em dia com suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e de prevenção de riscos 
trabalhistas, 

e) Previamente ao início das Obras e/ou Serviços, a 
documentação relacionada a prevenção de riscos 
trabalhistas (estudo de segurança, avaliação de 
riscos, plano de saúde e segurança , planejamento 
da atividade preventiva, dentre outros) e/ou a 
documentação que comprove o cumprimento das 
obrigações legais em matéria de saúde e 
segurança do trabalho . O Fornecedor deverá 
notificar a Neoenergia dos incidentes em matéria 
de saúde e segurança, os acidentes de trabalho 
ocasionados e os relatórios mensais de 
acidentalidade que lhe forem solicitados pela 
Neoenergia. 

f)         Mensalmente 
i. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de 

Informações à Previdência Social – GFIP, 
acompanhada da cópia da SEFIP com 
comprovante do envio por conectividade; 

ii. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS 
com autenticação bancária; 

iii.  Cópia mensal da folha de pagamento 
específica dos envolvidos na prestação dos 
serviços objeto do Contrato e devida 
comprovação dos pagamentos; 

iv.  Cópia do Cadastro Geral de Empregados e 
Demitidos - CAGED, sempre que houver 
qualquer demissão; 

v.  Cópia dos termos de Rescisão de Contrato 
de Trabalho  homologado  ou declaração de 
não rescisão  e/ou  respectivo comprovante 
de pagamento, bem como comprovante de 
depósito da multa indenizatória, sempre que 
houver qualquer demissão; 

vi.  Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório 
do FGTS e Informações à Previdência Social – 
GRFP, caso tenha havido rescisão no período; 

vii.  Cópia simples da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS dos empregados 
envolvidos na prestação dos serviços objeto 
do Contrato, contratados e/ou demitidos no 
mês, quando houver; 

viii.  Cópia da guia de recolhimento INSS – GPS e 
comprovação de pagamento. 

g) Semestralmente 

i. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; 
ii. Certidão de Distribuidores Cíveis e 

Falimentar. 
h) Anualmente: 

i. Balanço Patrimonial, assinado pelo contador e 
pelo representante legal do Fornecedor; 

ii. Demonstração do Resultado do Exercício – 
DRE, assinada pelo contador e pelo 
representante legal do Fornecedor; 

iii. Cópia autenticada do Acordo Coletivo da 
Categoria; 

iv. Cópia da Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS. 

i)     Na hipótese da contratação, pelo Fornecedor de 
profissionais autônomos, deverá ela apresentar à 
Neoenergia, nos termos da subcláusula anterior: 
i. Cópia dos Recibos de Pagamento de 

Autônomos - RPA´s de todos os autônomos 
envolvidos na prestação dos serviços 
contratados; 

ii. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social – GFIP, 
autenticada, acompanhada da cópia simples 
da SEFIP com comprovante do envio por 
conectividade; 

iii. Cópia da guia de recolhimento INSS dos 
autônomos. 

 
4.3.5.1. A falta de apresentação desses documentos 
ou a detecção de irregularidades nos mesmos 
permitirá a Neoenergia a reter ou compensar os 
pagamentos pendentes e resolver antecipadamente o 
Contrato. 
 
4.3.6. O Fornecedor declara que o processo de 
contratação de seus funcionários é realizado em 
estrita observância à Constituição Federal, que no seu 
artigo 7º, inciso XXXIII, proíbe o trabalho de menores 
de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, 
perigosas ou insalubres e de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na 
condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 
 
O Fornecedor declara que não pratica a exploração do 
trabalho infantil, não incentiva a prática da 
prostituição e não utiliza a mão de obra em condições 
análogas às de escravo na cadeia produtiva em que 
atua, e não adquire bens e/ou serviços de outras 
empresas que porventura tenham utilizado mão-de-
obra de crianças ou adolescentes e/ou em condições 
análogas à escravidão ou incentivem a prática da 
prostituição. 
 
4.4 PROGRESSO E QUALIDADE 
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4.4.1 O Fornecedor garantirá e certificará o bom 
andamento e qualidade das Obras e/ou Serviços, 
assim como dos materiais e equipamentos utilizados 
na prestação dos serviços, de acordo com as 
condições expressas no Contrato, leis e normas 
aplicáveis e boa prática profissional. 
 
4.4.2 Sem prejuízo do disposto na cláusula 6.4.1., a 
Neoenergia poderá requerer ao Fornecedor a 
comprovação do cumprimento das especificações dos 
Equipamentos e Materiais Associados, podendo a 
Neoenergia recusar aqueles que não se considerem 
apropriados e sem que essa recusa justifique atraso 
algum na execução das Obras e/ou Serviços por parte 
do Fornecedor. 
 
4.4.3 A Neoenergia terá direito a todas as 
informações durante o desenvolvimento e execução 
das Obras e/ou Serviços pelo Fornecedor. 
 
4.4.3.1. Assim, os representantes da Neoenergia 
terão livre acesso às instalações ou locais de trabalho 
onde se desenvolvam as Obras e/ou Serviços, 
devendo o Fornecedor fornecer toda a informação 
que considere oportuna.  O exercício do direito de 
informação por parte da Neoenergia não exime o 
Fornecedor de suas obrigações e responsabilidade 
pela correta execução das Obras e/ou Serviços. 
 
4.4.3.2. Além disso, o Fornecedor se compromete a 
cooperar na obtenção, reconciliação e manutenção 
dos dados e informações que estejam em seu poder, 
e cuja entrega seja requerida a qualquer empresa do 
Grupo Neoenergia em virtude da lei ou de 
compromissos contratuais. 
 
4.5 PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS 
 
Os prazos de execução serão os constantes no 
Cronograma Físico (ou outro documento que seja 
parte integrante do Contrato e/ou os prazos que 
forem notificados em qualquer momento pela 
Neoenergia ao Fornecedor na forma do Contrato). 
 
4.6 RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS 
 
4.6.1 Ao finalizar a execução das Obras e/ou 
Serviços, o Fornecedor apresentará a Neoenergia um 
relatório final das Obras e/ou Serviços, na forma e 
com o conteúdo especificado no Contrato (“Relatório 
de Conclusão”). 
 
4.6.2 Aceitação provisória: No Relatório de 
Conclusão, o Fornecedor notificará a Neoenergia 
sobre o término das Obras e/ou Serviços, a fim de que 

a Neoenergia ateste se foram cumpridos os requisitos 
técnicos e as obrigações contratuais na execução das 
Obras e/ou Serviços e, assim possa receber 
provisoriamente as Obras e/ou Serviços. 
 
a) Se o atestado for satisfatório, a Neoenergia 

emitirá um documento no qual declara o 
recebimento provisório das Obras e/ou Serviços 
(“Certificado de Aceitação Provisória” ou “CAP”). 

 
b) Em caso contrário, a Neoenergia notificará o 

Fornecedor com os defeitos ou avarias detectadas 
nas Obras e/ou Serviços, as medidas corretivas 
que devem ser realizadas pela Fornecedor e/ou os 
prazos em que estes deverão ser corrigidos. 
Transcorridos os prazos estabelecidos (ou, se 
ocorrer antes, na data em que o Fornecedor 
confirme que os defeitos notificados foram 
retificados), será realizada novamente a 
verificação por parte da Neoenergia, realizando os 
exames e provas/teste que considerar oportunos. 

 
c) Se o resultado desta segunda verificação for 

satisfatório para a Neoenergia, será emitida o 
CAP. 

 
d) Se as Obras e/ou Serviços não forem aceitos pela 

Neoenergia, esta poderá optar entre (i) resolver o 
Contrato, ou (ii) emitir uma nova notificação com 
os defeitos observados, concedendo ao 
Fornecedor um novo prazo para sua correção, 
sendo de aplicável a este caso a cláusula 4.6.2 (b). 

 
4.6.2.1. Qualquer custo associado a sanear os 
defeitos e avarias será de responsabilidade exclusiva 
do Fornecedor. 
 
4.6.3 Aceitação definitivo.  Finalizado o período de 
garantia de acordo com o estabelecido no Contrato, o 
Fornecedor solicitará a Neoenergia o recebimento 
definitivo das Obras e/ou Serviços. 
 
a) Se as Obras e/ou Serviços cumprem o previsto no 

Contrato, a Neoenergia emitirá um documento no 
qual aceite e receba definitivamente as mesmas 
(“Certificado de Aceitação Final” ou “CAF”). 

 
b) Em caso contrário, a Neoenergia emitirá 

notificação ao Fornecedor, apontando os defeitos 
ou avarias detectadas nas Obras e/ou Serviços, as 
medidas corretivas que devem ser realizadas pelo 
Fornecedor e os prazos em que estes deverão ser 
corrigidos e o Fornecedor fica obrigado a corrigi-
los no prazo mencionado. 

 
4.6.3.1. Transcorrido o prazo sem que o Fornecedor 
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os tenha corrigido, a Neoenergia poderá resolver o 
Contrato, a seu critério exclusivo, e em todo caso 
exigir a oportuna indenização por danos e prejuízos e 
executar a Garantia de Cumprimento. 
 
4.6.4 Uma vez emitida pela Neoenergia o Certificado 
de Aceitação Final das Obras e/ou Serviços, serão 
finalizadas as responsabilidades do Fornecedor 
constantes no Contrato, salvo vícios ocultos e à 
exceção dos compromissos então vigentes, tais como 
os de natureza previdenciária, tributária, trabalhista, 
anticorrupção e proteção de dados pessoais. 
 
4.6.4.1. A aceitação (conforme à cláusula 4.6. ou de 
qualquer outra forma) das Obras e/ou Serviços não 
exime o Fornecedor de suas obrigações e 
responsabilidades conforme o Contrato. 
 
4.7 GARANTIA 
 
4.7.1. O Fornecedor garante (i) que as Obras e/ou 
Serviços foram executados em estrito cumprimento 
às leis e normas aplicáveis, ao Contrato e aos usos e 
regras da boa prática; (ii) a prestação dos serviços 
e/ou execução da obra é completa e cumpre 
exatamente com a finalidade para a qual foram 
contratadas pela Neoenergia; (iii) que os 
equipamentos e materiais usados na execução das 
Obras e/ou Serviços cumprem as especificações 
estipuladas, as normas e prescrições legais exigidas, e 
são adequados para o fim que, explícita ou 
implicitamente, se destinam e são novos; e (iv) que o 
uso pela Neoenergia ou por qualquer sociedade do 
Grupo Neoenergia das Obras e/ou Serviços, dos 
Equipamentos e Materiais Associados e/ou qualquer 
outro bem fornecido ou usado pelo Fornecedor, na 
execução dos serviços, não infringe os direitos de 
propriedade intelectual de terceiro. 
 
4.7.2. As garantias estabelecidas nesta cláusula não 
limitarão a aplicação daquelas outras que forem 
acordadas nas Condições Particulares, nem daquelas 
que venham a ser impostas por lei, costume ou usos. 
 
(i) O prazo de garantia se estende durante o tempo 

que se estipule no Contrato e, em sua falta, 
durante 18 (dezoito) meses da data do Certificado 
de Aceitação Provisório. 

 
(ii)  Se durante o período de garantia a Neoenergia 

notificar o Fornecedor da existência de qualquer 
deficiência nas Obras e/ou Serviços, este último 
realizará, sob sua responsabilidade, sem ônus para 
a Neoenergia e no prazo indicado por esta, a 
reparação, substituição, ajuste ou modificação 
que se necessite para o cumprimento da garantia. 

A escolha dentre as alternativas mencionadas será 
determinada pela Neoenergia. 

 
O prazo para a reparação, substituição de 
materiais e/ou equipamentos ou a execução de 
novos trabalhos para as Obras e/ou Serviços não 
será computado dentro do prazo de garantia 
estabelecido, ficando, para tanto, suspenso o 
prazo da garantia. 

 
Se o Fornecedor não realizar a correção exigida no 
prazo apontado, a Neoenergia ficará autorizada, a 
efetuar a reparação por si mesmo ou mediante 
terceiros, sendo todos os custos incorridos de 
responsabilidade do Fornecedor. Neste caso, a 
Neoenergia poderá executar a Garantia de 
Cumprimento (tal e como se define 
posteriormente) e o Fornecedor, também, ficará 
obrigado a ressarcir a Neoenergia de todos os 
danos e prejuízos que suportados pela Neoenergia 
pelo descumprimento das obrigações pelo 
Fornecedor. 

 
(iii) A parte das Obras e/ou Serviços e Equipamentos e 

Materiais Associados reparada será garantida, 
novamente, por período igual ao estabelecido 
para a totalidade das Obras e/ou Serviços. 

 
(iv) O recebimento das Obras e/ou Serviços e o 

transcurso do prazo de garantia não liberam o 
Fornecedor de sua responsabilidade por vícios ou 
defeitos ocultos ou por qualquer outra 
responsabilidade que lhe for exigível conforme à 
legislação aplicável. 

 
(v)  Para responder ao cumprimento de todas as 

garantias dadas pelo Fornecedor a Neoenergia 
poderá aplicar as Garantias de Cumprimento. 

 
Não obstante a emissão CAF, todos os vícios de 
construção, conforme previstos no artigo n.º 441 
do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406 de 
10/01/2002) que venham a ser identificados, 
notadamente nas obras civis, deverão ser 
reparados pelo Fornecedor, às suas expensas, e no 
prazo estabelecido pela Neoenergia, ressalvando-
se que a forma e o prazo de garantia, no que se 
referem à solidez e à segurança, serão aqueles 
previstos no artigo n.º 618 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406 de 10/01/2002), os quais 
serão garantidos pelo prazo de 5 (cinco) anos 
contados a partir da emissão do CAF. 
 

4.8  DIREITOS DA NEOENERGIA FRENTE AOS 
DESCUMPRIMENTOS 
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4.8.1 Se o Fornecedor não executar as Obras e/ou 
Serviços ou não fornecer algum dos Equipamentos e 
Materiais Associados na data de entrega requerida, a 
Neoenergia poderá, sem prejuízo de outros direitos e 
prerrogativas, tomar uma ou mais medidas: 
 
a) rescindir o Contrato com efeitos imediatos 

mediante notificação por escrito ao Fornecedor; 
b) rejeitar novas entregas das Obras e/ou Serviços 

que o Fornecedor pretenda ou tente realizar ou 
entregar; 

c) se a Neoenergia tiver realizado algum pagamento 
adiantado pelas Obras e/ou Serviços ou pelos 
Equipamentos e Materiais Associados que não 
foram realizados pelo Fornecedor, requerer ao 
Fornecedor a imediata devolução ou dedução de 
eventuais valores devidos; 

d) exigir do Fornecedor que reembolse a Neoenergia 
de todos os custos adicionais, perdas ou gastos 
incorridos pela Neoenergia que sejam atribuídos 
ao descumprimento do Fornecedor, incluindo os 
custos adicionais relacionados a contratação de 
terceiros para a conclusão das Obras e/ou 
Serviços.  

e)   reter os pagamentos do Fornecedor; 
f) compensar os pagamentos do Fornecedor com as 

dívidas existentes deste frente a Neoenergia em 
virtude do Contrato ou outros contratos; 

g) Executar as garantias; 
h) aplicar as multas aplicáveis. 
 
4.8.2 Se o Fornecedor realizar as Obras e Serviços 
sem cumprir com alguma das obrigações, 
compromissos, garantia ou requisitos previstos no 
Contrato, a Neoenergia poderá, sem prejuízo de 
outros direitos e prerrogativas, mesmo que tenha 
aceitados as Obras e/ou Serviços, tomar uma ou mais 
das seguintes medidas: 
 
a) recusar os Equipamentos e Materiais Associados 

(no todo ou em parte), mesmo que a propriedade 
tenha sido transferida para a Neoenergia, 
devolvendo ao Fornecedor o risco e requerendo a 
devolução dos valores; 

b) requerer ao Fornecedor para que repare ou 
substitua qualquer dos Equipamentos e Materiais 
Associados às Obras e/ou Serviços ou para que 
refaça as Obras e/ou Serviços de forma adequada; 

c) exercer qualquer dos direitos previstos nas alíneas 
a) a h) da cláusula 4.8.1. 

 
4.8.3 Estas CG também se aplicarão a qualquer bem 
ou serviço substituído ou reparado pelo Fornecedor. 
 
4.8.4 Os direitos e defesas da Neoenergia 
estabelecidos nesta cláusula podem ser exercidos a 

qualquer tempo, sem prejuízo de qualquer outro que 
possa lhe corresponder, conforme o Contrato ou a 
legislação aplicável.  
 
4.9 SEGURANÇA E SAÚDE TRABALHISTA  
 
4.9.1. As Obras e/ou Serviços deverão ser realizado 
conforme à legislação em vigor. Adicionalmente, 
deverão cumprir os requisitos estabelecidos na 
regulamentação específica, normativo da Neoenergia 
(PST) ou legislação aplicável.  
 
4.9.2. Sem que implique em redução da 
responsabilidade do Fornecedor e caso aplicável, 
previamente ao início das Obras e/ou Serviços, e 
conforme acordado entre a Neoenergia e o 
Fornecedor, a Neoenergia informará por escrito ao 
Fornecedor dos riscos próprios do sítio ou lugar do 
fornecimento, assim como de outras possíveis 
atividades concorrentes, sempre que possam afetar, 
de forma grave ou muito grave, os riscos do Pessoal 
do Fornecedor. Igualmente, se aplicável, notificará ao 
Fornecedor as medidas ou instruções de saúde e 
segurança necessárias a evitar ou minimizar os riscos, 
os meios de coordenação, e as ordens de emergência 
estabelecidas. 
 
4.9.3. O Fornecedor deve comprovar à Neoenergia 
por escrito o cumprimento de suas obrigações legais 
em matéria de prevenção de riscos trabalhistas, em 
particular, mas sem se limitar, de avaliação de riscos, 
adoção de medidas preventivas e vigilância da saúde. 
 
4.10 SEGUROS 
 
4.10.1. Sem prejuízo das responsabilidades 
estabelecidas para cada Parte no Contrato, o 
Fornecedor deverá contratar e manter em pleno 
vigor e efeito sob suas expensas, com Seguradoras de 
reconhecido prestígio e solvência, e com autorização 
para operar no âmbito do escopo do Contrato, 
apólices de seguros com as seguintes coberturas: 
 
a) Todos os Seguros obrigatórios e/ou de subscrição 

obrigatória em conformidade com a Legislação 
em vigor. Sem prejuízo do que estabelece estas 
CG, os Seguros obrigatórios deverão ser exigidos 
para o Fornecedor e os seus subcontratados. 
 

b) Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura 
ampla e Importância Segurada não inferior a R$ 
15.000.000 (quinze milhões de reais) por evento, 
que faça frente às reclamações relacionadas com 
as atividades do Fornecedor desenvolvidas no 
Contrato ou Pedido, incluindo, mas não se 
limitando a sua responsabilidade decorrente dos 
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produtos entregues (incluindo a sua 
contaminação), pelos serviços prestados, pelos 
danos aos ativos de propriedade da Neoenergia 
sob o seu controle ou custódia, pelas operações 
de veículos, poluição súbita e acidental, 
transporte de equipamentos ou materiais, 
resultante da: 
 
(i) Perda, dano, ou a perda durante o uso, de 

bens de terceiros, incluindo os de 
propriedade da Neoenergia; 

(ii) Danos pessoais incluindo os danos causados 
aos colaboradores a serviço do Fornecedor 
e/ou da Neoenergia. 

 
4.10.2. O Fornecedor assegura que todas as apólices 
correspondentes ao Contrato deverão conter, 
quando for aplicável, uma Cláusula de Renúncia de 
Direito de Regresso pelas Seguradoras frente a 
Neoenergia e das suas Controladas.  
 
4.10.3. O Fornecedor deverá providenciar antes do 
início da execução do Objeto do Contrato ou do 
Pedido Aceito, a evidência (Certificado de Cobertura 
emitido pela Seguradora) de que as apólices de 
seguro estão em pleno vigor e efeito, e de que o 
escopo das coberturas está em conformidade com as 
condições fixadas no Contrato, inclusive se 
comprometendo a ampliar o seu alcance, se na 
opinião da Neoenergia, isso se tornar necessário. O 
fato de que o Fornecedor enviou uma cópia das 
apólices de seguro exigidas, ou os seus certificados, 
não implica que a Neoenergia as tenha aprovado, ou 
que cumpriram os seus requisitos. 
 
4.10.4. O Fornecedor deverá comunicar a Neoenergia 
sobre qualquer modificação que possa afetar a 
eficácia das apólices indicadas anteriormente. Caso a 
data de vencimento das apólices ocorra durante a 
vigência do Contrato, o Fornecedor providenciará a 
sua renovação mediante a sua comprovação, em 
conformidade com os requisitos indicados nesta 
cláusula. Desta mesma forma, quando for exigido 
pela Neoenergia, o Fornecedor também deverá 
entregar uma cópia da apólice/certificado com o 
comprovante de pagamento do prêmio. 
 
4.10.5. Se o Fornecedor não apresentar as apólices 
de seguros ou não as manter em conformidade com 
os termos exigidos, a Neoenergia se reserva o direito 
de contratar um seguro adequado em seu nome 
mediante notificação prévia. O custo desta 
contratação poderá ser deduzido de qualquer quantia 
que possa ser devida pela Neoenergia ao Fornecedor.  
 
5 CONDIÇÕES ECONÔMICAS 

5.1 PREÇOS 
 
5.1.1 Os preços fixados no Contrato são a 
contraprestação pela execução do objeto do 
Contrato, por isso, estes são o valor total e definitivo, 
e incluem impostos, o benefício industrial e todo tipo 
de gastos e encargos que direta ou indiretamente 
sejam necessários para a execução das Obras e/ou 
Serviços pelo Fornecedor. 
 
5.1.2 O preço será detalhado em (i) valor das Obras 
e/ou Serviços; (ii) valor dos Equipamentos e Materiais 
Associados e (ii) impostos pertinentes. 
 
5.1.3 Se a Neoenergia considerar, a seu exclusivo 
critério, conveniente ou necessário realizar alguma 
obras e/ou serviços não expressamente abarcados no 
Contrato ou que suponham uma mudança no escopo 
do Contrato e o preço não esteja contemplado na 
planilha de preços, o Fornecedor deverá realizar a 
atividade, assim que ficar acordado o valor a ser pago 
pela Neoenergia ao Fornecedor com base nos preços 
unitários já praticados no Contrato 
 
5.1.4. Considerando que o valor final a ser pago 
dependerá exclusivamente dos serviços realizados 
durante a vigência do Contrato, não garante a 
Neoenergia o preço fixado no Contrato como o 
mínimo a ser percebido pelo Fornecedor. E ainda, a 
Neoenergia não assume nenhum compromisso de 
forma a garantir um faturamento mínimo mensal, 
anual ou global. 
 
5.2 FATURAMENTO 
 
5.2.1 As notas fiscais eletrônicas deverão ser 
anexadas no portal de fornecedores e as notas fiscais 
manuais deverão ser enviadas ao endereço indicado 
no Contrato e com o CNPJ da Neoenergia indicado na 
mesma e até o prazo limite estipulado em calendário 
da Neoenergia, divulgado anualmente, tomando-se 
por base os preços constantes do Contrato.  Nelas, 
além dos requisitos formais exigidos pela legislação 
vigente, deverá consignar-se de forma expressa o 
número de Contrato e o número do pedido SAP, 
detalhando-se de forma separada as quantidades e 
preços unitários aplicados, a base de tributação, a 
retenção aplicável, a importância total da.  
 
5.2.1.1. Todos os preços devem estar indicados em 
Reais, salvo se a Neoenergia e o Fornecedor acordem 
expressamente uma moeda distinta com a 
competente cláusula de conversão em reais. 
 
5.2.1.2. A variação das taxas de câmbios e das 
commodities não ensejará a variações, nem revisões 
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dos preços acordados no Contrato. 
5.2.2 Em nenhum caso poderão emitir-se faturas 
contra a simples assinatura do Contrato. 
 
5.2.3 Salvo que se determine algo distinto no 
Contrato, a data de cada fatura deverá coincidir com 
a data de cumprimento da parcela do escopo 
contratado, não podendo a data de emissão ser 
anterior a conclusão das etapas nos prazos e 
condições de entrega dispostos no Contrato. 
 
5.2.4 Cada fatura será referente a um Contrato.  
 
5.2.5 Caso as Obras e/ou Serviços sejam recebidos, 
na totalidade, antes do prazo indicado no 
Cronograma Físico, o Fornecedor poderá apresentar 
as medições e após aprovação da Neoenergia emitir a 
competente fatura. 
 
5.2.5.1. As Obras e/ou Serviços serão faturados na 
finalização dos mesmos, desde que o prazo de 
execução seja igual ou inferior a 3 (três) meses. Se o 
prazo de execução for superior ao prazo referido, as 
parcelas dos serviços prestado poderá ser faturada 
desde que seja atestada a execução da atividade pelo 
Fornecedor. 
 
5.2.6 O Fornecedor enviará as referidas medições na 
forma das Condições Particulares. 
 
5.2.7 As faturas referentes a reajuste de preço, 
quando aplicável, deverão conter o detalhe do 
reajustes. 
 
5.2.8 As faturas que não cumprem com os requisitos 
acima não serão admitidas e serão devolvidas.  O 
descumprimento parcial de qualquer das obrigações 
estabelecidas será considerado como 
descumprimento da totalidade. 
 
5.2.9 O faturamento será realizado por meio do 
sistema Portal de Notas Fiscais. 
 
5.10 O pagamento das faturas não liberará o 
Fornecedor de suas responsabilidades ou obrigações 
relacionadas ao Contrato. 
 
5.3 PAGAMENTOS 
 
5.3.1 Todos os pagamentos serão realizados no 
prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão das 
respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo 
Fornecedor e devidamente lançadas no sistema 
indicado pela Neoenergia.  A data efetiva de 
pagamento da fatura será o primeiro dia de 
pagamento estabelecido no calendário de processos 

administrativos da Neoenergia, depois de seu 
vencimento. O mencionado calendário estabelecerá 
ao menos um dia de pagamento ao mês.  
 
5.3.1.1. Os pagamentos serão realizados unicamente 
em nome do Fornecedor e mediante transferência a 
uma conta bancária titularidade do Fornecedor no 
país onde o Fornecedor ou a sociedade do Grupo 
Neoenergia que contratou as Obras e/ou Serviços 
tenham seu domicílio social. Em qualquer caso, o 
Fornecedor deve comprovar a titularidade e os dados 
identificativos da conta bancária na qual deverão ser 
realizados os pagamentos. Neoenergia poderá reter o 
pagamento, sem que se suponha causa de 
responsabilidade pelo atraso, até que o fornecedor 
comprove a titularidade da conta bancária.  
 
5.3.1.2. Os valores devidos ao Fornecedor não 
liquidados no prazo estipulado neste Contrato serão 
acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro 
rata die", incidentes a partir da configuração do 
atraso.  
 
5.3.2 No caso da Neoenergia constatar que parte 
dos serviços e/ou alguma obrigação está em 
desacordo com as disposições do Contrato e este 
descumprimento das obrigações possa gerar 
responsabilidade solidária, subsidiária ou outra ação 
direta frente à Neoenergia, a Neoenergia, 
independente da rescisão do Contrato, poderá reter 
e/ou deduzir todos os pagamentos ainda não 
realizados ao Fornecedor em quantia suficiente para 
cobrir tais responsabilidades, podendo inclusive pagar 
essas obrigações por conta e ordem do Fornecedor. 
 
5.3.2.1. Este direito de retenção, dedução e/ou 
pagamento por conta e ordem do Fornecedor se 
estenderá a todos os danos e prejuízos relacionados 
ao descumprimento ou garantia do Contrato, ou a 
qualquer caso de que possa ocasionar uma 
responsabilidade para a Neoenergia. 
 
5.3.3 A Neoenergia terá o direito de compensar 
os valores pendentes e/ou ainda não pagos ao 
Fornecedor, no montante suficiente para ressarcir as 
quantias devidas à Neoenergia.  
 
5.3.4 O pagamento do preço não implica 
aceitação da Neoenergia quanto ao cumprimento da 
Obra e/ou Serviços e de todas as obrigações do 
Contrato, nem significa a renúncia pela Neoenergia 
dos direitos que possui frente ao Fornecedor, 
reservando expressamente o exercício de tais 
direitos, sem prejuízo do pagamento efetuado. 
 



 

    
  13 
 

CGC-OS-BR 02 (Pt)                   
Julho 2021 

 

5.3.5 A Neoenergia procederá com as retenções 
tributárias na forma da legislação vigente, devendo o 
Fornecedor comprovar, se for o caso, com 
antecedência, eventuais isenções que possua ante a 
circunstâncias que lhe permitiram ter este benefício 
fiscal. 
 
5.3.6. Em nenhum caso serão realizados 
pagamentos ao Fornecedor que não esteja em 
consonância com às suas obrigações tributárias ou 
previdenciárias. 
 
5.3.7. O Fornecedor não poderá ceder os direitos 
de crédito derivados do Contrato. 
 
5.4 GARANTIA DE CUMPRIMENTO 
 
5.4.1. O Fornecedor e a Neoenergia acordam que 
sobre cada pagamento efetuado por esta última, a 
Neoenergia reterá 5% (cinco por cento) do valor da 
fatura, devendo esta retenção ser entendida como 
garantia de cumprimento por parte do Fornecedor de 
suas obrigações decorrentes do Contrato (a “Garantia 
de Cumprimento”). 
 
5.4.2. A Garantia de Cumprimento é para assegurar o 
recebimento, pela Neoenergia, das indenizações, 
multas, perdas e danos e demais verbas que 
porventura lhe caibam em razão do descumprimento 
e/ou inexecução total ou parcial do objeto do 
Contrato. 
 
5.4.3. Ajustam as Partes que objetivando cumprir ao 
que determina esta cláusula, o Fornecedor autoriza 
que a Neoenergia proceda com a dedução dos 
pagamentos devidos ao Fornecedor (incluindo os 
eventuais pagamentos realizados diretamente pela 
Neoenergia aos subcontratados, desde que 
aprovados previamente por esta última) do valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) de cada 
fatura, mensalmente, até o término do Contrato. 
 
5.4.4. A garantia prestada pelo Fornecedor somente 
será restituída quando da comprovação de quitação 
de todas as obrigações, no prazo de 6 (seis) meses 
contados do término da vigência do Contrato, 
mediante a assinatura do Termo de Encerramento 
deduzindo-se do montante quaisquer valores devidos 
pelo Fornecedor. 
 
5.4.5. A restituição da caução se dará pelo valor 
atualizado, calculado a partir da(s) data(s) de seu(s) 
depósito(s) em favor da Neoenergia, de acordo com o 
índice indicado por esta.  
 

5.4.6. As deduções previstas nesta cláusula poderão 
ser feitas sobre quaisquer valores devidos pelo 
Fornecedor (incluindo os eventuais pagamentos 
realizados diretamente pela Neoenergia aos 
subcontratados, desde que aprovados previamente 
por esta última) por força do Contrato ou de qualquer 
outro contrato celebrado entre as Partes e serão 
devidas até operar-se a completa compensação de 
qualquer débito seja decorrente deste Contrato ou de 
qualquer outro contrato. 
 
5.5 PENALIDADES 
 
5.5.1 Penalidade Por Descumprimento Em 
Matéria de Saúde e Segurança do Trabalho 
 
Se a Neoenergia detectar qualquer descumprimento 
pelo Fornecedor das especificações e normas em 
matéria de prevenção de riscos trabalhistas, 
previstas no Contrato ou na legislação aplicável, 
notificará este, que remediará imediatamente as 
deficiências. 
 
5.5.1.1. O descumprimento pelo Fornecedor das 
especificações e normas em matéria de prevenção de 
riscos trabalhistas, fará com que a Neoenergia adote, 
a seu exclusivo critério, uma ou várias das seguintes 
medidas: 
 

a) Diminuição do objeto do Contrato. 
b) Penalização econômica, cuja quantia se 

determinará pela Neoenergia em função da 
gravidade do descumprimento na forma 
prevista nas Condições Particulares e será 
descontada dos pagamentos pendentes ao 
Fornecedor ou execução de garantias ou, se 
não existirem pagamentos pendentes ou 
garantias, deverá ser paga pelo Fornecedor 
como uma dívida. 

c) Retirada temporária da qualificação do 
Fornecedor como fornecedor apto para a 
Neoenergia. 

d) Paralisação imediata dos trabalhos até sua 
correção. Durante este período a Neoenergia 
não efeturá nenhum pagamento e as datas 
de conclusão do escopo contratado não se 
verão afetadas. 

e) Resolução total ou parcial do Contrato em 
caso de reincidência ou quando as normas 
infringidas forem especialmente graves e a 
retirada definitiva da qualificação para ser 
Fornecedor apto a contratar com a 
Neoenergia. 

f) Bloqueio no cadastro de fornecedor do 
Grupo. 
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5.5.1.2. O Fornecedor, também, será penalizado 
quando não fornecer, em tempo, a informação ou 
documentação solicitada pela Neoenergia no 
exercício de seu dever in vigiando, como: 

 
a) Documentação comprovando o cumprimento de 

obrigações em matéria de saúde e segurança do 
trabalho. 

b) Queixa em relação aos trabalhos executados. 
c) Incidentes ou acidentes de seu pessoal ocorridos 

durante os trabalhos. 
 
5.5.2 Penalidade por atrasos 
 
Os prazos de entrega são fundamentais ao Contrato. 
Sem prejuízo de outros direitos e defesas da 
Neoenergia conforme o Contrato e/ou a legislação 
aplicável, se o Fornecedor não cumprir com 
cronograma previsto no Contrato ou notificado pela 
Neoenergia, estará obrigado a pagar a Neoenergia 
multa não compensatória equivalente a 1% (um por 
cento) do preço total final do fornecimento por cada 
semana de atraso.   
 
5.5.2.1. O não cumprimento do prazo é o fato 
ensejador da aplicação da multa, sem necessidade de 
denúncia da mora. 
 
5.5.3. O valor de eventuais danos causados pelo 
Fornecedor à Neoenergia e/ou terceiros, não se 
limita às porcentagens e/ou valores propostos nos 
parágrafos acima e/ou nas penalidades dispostas na 
Condições Particulares, nos termos do parágrafo 
único do art. 416 do Código Civil. 
 
5.5.4. A Neoenergia se reserva o direito de 
estabelecer outros tipos e modalidades de 
penalidades nas Condições Particulares. 
 
5.5.5. As penalidades impostas serão deduzidas do 
valor líquido eventualmente devido pela Neoenergia 
ao Fornecedor, ou ainda, da garantia de que cuida a 
5.4, na hipótese do saldo devedor da Neoenergia se 
revelar insuficiente para compensar as penalidades 
aplicadas contra o Fornecedor. 
 
5.6 IMPOSTOS 
 
5.6.1 Todos os impostos, direitos, tributos, 
contribuições, taxas e preços públicos que sejam 
devidos em decorrência da execução do Contrato, 
serão por conta e responsabilidade do Fornecedor, 
salvo o que corresponder à Neoenergia conforme à 
legislação aplicável. 
 

5.6.2 A parte que tiver sob sua responsabilidade 
uma determinada importação será responsável por 
todos os direitos, impostos e demais encargos 
correspondentes à mesma. 
 
5.6.3 A Neoenergia e o Fornecedor cooperarão 
na obtenção daquelas isenções e demais benefícios 
fiscais relacionados à Obra e/ou Serviços e se 
comprometem a estabelecer de maneira conjunta a 
melhor maneira de sua obtenção.  Quando por falta 
de diligência ou por qualquer outra causa imputável 
ao Fornecedor, a Neoenergia venha a perder a 
oportunidade de desfrutar de algum benefício fiscal, 
poderá a Neoenergia descontar do preço 
convencionado a importância daquele benefício. 
 
5.6.4. Se aplicável, conforme informação prestada 
nos pedidos de materiais  pela Neoenergia, durante a 
execução do presente Contrato, os materiais 
abrangidos pelo Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI deverão 
ser desonerados da incidência de PIS/PASEP e 
COFINS, conforme dispõe a Lei nº 11.488/2007, 
informativo REIDI em anexo e demais legislação 
aplicável, reduzindo-se, proporcionalmente, os 
valores dos materiais constantes da cláusula 5.1.2 
Nesta hipótese, a emissão das notas fica observará o 
disposto na legislação pertinente. 
 
5.6.4.1. Na hipótese de, na data de celebração do 
presente instrumento, a Neoenergia não estiver 
legalmente habilitada a usufruir do regime especial à 
que se refere a cláusula 5.6.4, e, no curso da relação 
contratual ora estabelecida, passe a fazer jus ao 
REIDI, as Partes pactuam que a Neoenergia 
promoverá simples notificação ao Fornecedor 
comunicando acerca da habilitação ao REIDI, 
comprometendo-se este a proceder de acordo com a 
cláusula 5.6.4 a partir da próxima data de 
faturamento.  
 
5.6.5. Na hipótese de a Neoenergia ser considerada 
substituta tributária, está, desde já, autorizada a 
proceder aos descontos e/ou retenções necessários 
ao cumprimento do disposto na legislação tributária 
respectiva.  
 
5.6.5.1. Para fins de dedutibilidade do valor do 
material e equipamento utilizado na execução do 
serviço, não poderá ser superior ao seu valor da 
aquisição ou de locação, e estará limitada até 50% 
(cinquenta por cento) do valor da fatura, salvo 
quando o contrato discriminar, item a item, materiais 
e equipamentos que ultrapassem esse valor. A 
informação dos valores no contrato e na nota fiscal, 
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deverão ser concordantes, e devidamente validados 
pelo gestor do contrato. 
 
5.6.5.2. Na impossibilidade de discriminar todos os 
materiais e equipamentos no corpo da nota fiscal, 
sem prejuízo dessa discriminação no contrato, poderá 
ser anexado documento com a devida discriminação, 
em papel timbrado e assinado pelo representante do 
Fornecedor, desde que no corpo da nota fiscal seja 
informado o valor total dos materiais e equipamento 
utilizados na prestado do serviço. 
 
6. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.1 Sem prévia autorização escrita da Neoenergia, 
o Fornecedor não poderá ceder, e/ou transferir de 
qualquer outra forma a terceiros o Contrato e/ou 
qualquer das obrigações ou direitos provenientes 
dele. Qualquer cessão ou transmissão de obrigação 
que não seja anuída pela Neoenergia, será 
considerada nula. 
 
6.1.1. A Neoenergia poderá, sem o consentimento do 
Fornecedor, ceder o Contrato e qualquer dos direitos, 
obrigações ou interesses derivados do mesmo a 
qualquer companhia pertencente ao Grupo 
Neoenergia, assim como a qualquer terceiro. 
 
6.2 Sem prévia autorização escrita da Neoenergia, 
o Fornecedor não poderá subcontratar total nem 
parcialmente o fornecimento. 
 
6.2.1. Caso o Fornecedor queira subcontratar alguma 
atividade, deverá solicitar expressamente tal 
autorização indicando a subcontratada, a parte do 
fornecimento que deseja subcontratar, a duração da 
subcontratação solicitada e o âmbito territorial no 
qual operaria. 
 
6.2.2. Em caso da Neoenergia autorizar 
expressamente uma subcontratação de acordo com 
esta cláusula, o Fornecedor será o único responsável 
perante Neoenergia de todo o fornecimento de 
acordo com os termos do Contrato.  
 
6.2.2.1. A estes efeitos, o Fornecedor reconhece e 
declara que tal autorização não lhe libera de 
nenhuma de suas obrigações conforme o Contrato, 
por isso se manterá responsável por todos os atos e 
omissões de seus subcontratados e seu Pessoal, cujos 
atos e omissões serão considerados como se tivessem 
sido realizados pelo Fornecedor. Toda obrigação de 
fazer ou não fazer do Fornecedor conforme o 
Contrato deverá ser passada para os subcontratados 
e o Fornecedor deverá fazer com que os 
subcontratados e seu Pessoal cumpram. 

6.2.2.2. O Fornecedor estabelecerá expressamente 
em seu contrato com o subcontratado, a obrigação 
que este último tem de cumprir todos os requisitos 
contidos no Contrato que vincula a Neoenergia com o 
Fornecedor, refletindo os requisitos técnicos, de 
qualidade, prazos de execução, assim como o direito 
de acesso da Neoenergia às instalações do 
subcontratado, proporcionando a Neoenergia toda a 
documentação que comprove o mencionado 
anteriormente. 
 
6.2.3. Em qualquer caso, todos os subcontratados 
deverão possuir a devida qualificação técnica para 
realizar o trabalho subcontratado, que deverá ser 
comprovada a Neoenergia quando solicitado, bem 
como atender às regras de Cadastro de Fornecedor e 
demais normas internas da Neoenergia. 
 
6.2.4. No caso da Neoenergia aceitar uma proposta 
de subcontratação, essa aceitação será concedida 
durante o prazo indicado na solicitação e qualquer 
mudança na mesma (quanto a prazo, empresa, 
serviços subcontratados, âmbito territorial, dentre 
outros) requererá nova autorização prévia e expressa 
da Neoenergia. Não obstante o anterior, a 
Neoenergia poderá revogar a autorização em 
qualquer momento, bastando para tal efeito 
comunicar o Fornecedor neste sentido. 
 
6.3 No caso em que o Fornecedor subcontrate as 
Obras e/ou Serviços será obrigado a exigir dos 
subcontratados o cumprimento de todo o disposto na 
legislação trabalhista, previdenciária, de saúde e 
segurança, bem como na legislação ambiental, pondo 
a disposição da Neoenergia toda a documentação que 
assim o comprovar. O Fornecedor obterá dos 
subcontratados ou cessionários confirmação escrita 
de que conhecem esta cláusula e deverão enviar a 
Neoenergia a comprovação antes do início das 
atividades pelo subcontratado. A não exigência pela 
Neoenergia desta confirmação, não alterará a 
responsabilidade do fornecedor de entregá-la. 
 
6.4 Os subcontratados deverão ser selecionados 
atendendo unicamente a critérios objetivos de 
solvência técnica e qualidade no serviço final a ser 
prestado a Neoenergia. Qualquer tentativa de 
imposição deverá ser recusada e colocada a 
conhecimento da Neoenergia por meio de 
Correspondência Ética disponível por meio do Canal 
de Denúncia da Neoenergia. 
  
6.4.1. O descumprimento da obrigação prevista no 
parágrafo anterior será considerado descumprimento 
do Código de Ética da Neoenergia. 
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6.5 Em todo caso, o Fornecedor será responsável pela 
realização das obras ou serviços pelos 
subcontratados. No caso de algum deles reclamar 
judicial ou extrajudicialmente contra Neoenergia, a 
esta ficará facultada a retenção, de qualquer fatura 
ou garantia, das as quantias necessárias para cobrir o 
principal reclamado mais as quantias necessárias que 
arquem com os custos necessários para a defesa de 
seus interesses. 
 
7. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

 
7.1. O Fornecedor se compromete a manter na 
mais estrita confidencialidade:  

 
a) toda a informação obtida da Neoenergia ou de 
qualquer sociedade do Grupo Neoenergia ou de 
terceiros (sejam elas verbais, escritas ou em qualquer 
formato) no âmbito da execução dos serviços ou em  
qualquer outra atividade da Neoenergia (incluindo, 
com caráter enunciativo e não limitativo, a Coleta de 
Preço, a Proposta, o Contrato, informação relativa 
aos clientes da Neoenergia ou de qualquer sociedade 
do Grupo Neoenergia, seu pessoal, empreiteiros, seu 
negócio, atividades, dados pessoais e Dados da 
Neoenergia); 
 
b) a informação criada, elaborada ou formulada a 
partir da alínea anterior (em conjunto com a alínea 
“a”, denominada a “Informação Confidencial”). 

  
 7.1.1. Para fins desta CG, entende-se por Dados da 

Neoenergia qualquer informação relativa à operação, 
manutenção, implantação ou funcionalidade das 
plantas e infraestrutura da Neoenergia ou de 
qualquer sociedade do Grupo Neoenergia às quais a 
Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo 
Neoenergia tenham acesso, incluindo, sem limitação, 
informação sobre a infraestrutura e informação 
financeira. 

 
 7.1.2. A Informação Confidencial será considerada 

“Informação Protegida” para efeitos da aplicação das 
medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da 
informação que se estabelecem na cláusula 9 destas 
CG. 

  
 7.1.3. O Fornecedor e seus Representantes (tal e 

como se define abaixo) poderão acessar a informação 
comercialmente sensível que poderia supor uma 
vantagem competitiva, em qualquer caso, para 
sociedades que possuem como atividade à geração, 
distribuição, comercialização e transmissão de 
energia elétrica, por isso, proíbe-se expressamente 
sua divulgação a estas sociedades, mesmo que 
pertencentes ao Grupo Neoenergia.  

 7.1.4. Não será considerada Informação Confidencial 
aquela informação que: 

 
a) seja na data de sua revelação pela Neoenergia de 

domínio público ou passe a ser de domínio 
público sem descumprimento desta cláusula por 
parte do Fornecedor ou de qualquer outra 
disposição de confidencialidade; 

b) for conhecida ou estiver legalmente em poder do 
Fornecedor, sem nenhuma restrição, nem 
obrigação de confidencialidade em relação à 
mesma, desde que obtida antes da data de sua 
revelação pela Neoenergia;  

c) seja obtida licitamente de um terceiro não sujeito 
a obrigações de confidencialidade; e 

d)  for desenvolvida de forma independente pelo 
Fornecedor sem usar uma Informação 
Confidencial. 

  
 7.1.5. No caso do Fornecedor ser requerido 

legalmente a revelar qualquer Informação 
Confidencial por alguma autoridade judicial ou 
administrativa competente (incluindo sem limitação, 
perguntas orais, interrogatórios, requerimento de 
Informação Confidencial ou de documentos, 
investigação civil, administrativa ou penal ou 
processos similares), este comunicará previamente, 
de maneira imediata e por escrito tal medida a 
Neoenergia, de maneira que possam iniciar as ações 
pertinentes dirigidas a acautelar, quando for 
legalmente possível, a revelação dessa Informação 
Confidencial.  

  
 7.1.5.1. Em caso de razões urgentes não ser possível 

esperar à adoção das citadas medidas de proteção, o 
Fornecedor deverá informar à autoridade 
competente aquela parte da Informação Confidencial 
que, na opinião de seus assessores legais, esteja 
obrigado a revelar, e realizará seus melhores esforços 
para que lhe deem um tratamento confidencial à 
Informação Confidencial revelada, informando a 
Neoenergia exatamente da parte de Informação 
Confidencial revelada. 
 

 7.1.5.2. A falta de instrução específica da autoridade 
competente sobre a parte da Informação 
Confidencial que deva ser revelada por imposição 
legal acarreta a consulta prévia da Neoenergia pelo 
Fornecedor ante de qualquer decisão quanto à 
revelação. 

  
 7.1.6. O Fornecedor poderá revelar a Informação 

Confidencial a seus Representantes sempre que: (i) 
for necessário para cumprir com as obrigações do 
Fornecedor nos termos do Contrato; (ii) os 
Representantes estejam vinculados pelas mesmas 
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obrigações de confidencialidade aqui dispostas; e (iii) 
o Fornecedor será em todo caso responsável por 
qualquer descumprimento  das obrigações de 
confidencialidade por parte dos seus Representantes. 

 
 7.1.7. O Fornecedor garante (i) que a Informação 

Confidencial a que teve acesso (tanto ele quanto seus 
Representantes) será protegida com as medidas de 
segurança adequadas para assegurar que a 
Informação Confidencial seja revelada a terceiros, 
após o cumprimento do procedimento estabelecido 
nos parágrafos acima, e de acordo com cláusula 9 
desta CG; e (ii) que terá e procurará que seus 
Representantes tenham o grau de cuidado e realizem 
as ações necessárias para cumprir com as obrigações 
de confidencialidade assumidas nesta cláusula. 

 
7.2. As obrigações de confidencialidade previstas 
nesta cláusula permanecerão em vigor 
indefinidamente.  

 
7.3. O Fornecedor será responsável por qualquer 
descumprimento das obrigações de confidencialidade 
aqui estabelecidas por parte de qualquer de seus 
acionistas, administradores, Pessoal, cessionários, 
subcontratados ou assessores profissionais 
(denominados seus “Representantes”), que tenham 
tido acesso à Informação Confidencial, reservando-se 
a Neoenergia o direito a interpor as ações legais 
pertinentes em defesa de seus interesses com 
relação à quebra de confidencialidade. 

 
7.4. Por conseguinte, o Fornecedor indenizará a 
Neoenergia das perdas, danos e prejuízos, 
reclamações, gastos e custas que sejam relacionadas 
direta ou indiretamente ao descumprimento do 
Fornecedor ou por qualquer de seus Representantes 
das obrigações de confidencialidade previstas nesta 
cláusula ou da revelação ou uso não autorizado da 
Informação Confidencial. 

 
 8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 
8.1. Para fins do Contrato será entendido por “dados 
pessoais” toda informação guardada, processada ou 
transmitida pelo Grupo Neoenergia relativa a uma 
pessoa identificada ou identificável, assim como 
qualquer outro significado de acordo com a legislação 
aplicável a matéria de proteção de dados pessoais.  
 
8.1.1. Os dados pessoais serão considerados 
“Informação Protegida” para efeitos da aplicação das 
medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da 
informação que estão dispostas na cláusula 9 destas 
CG. 
 

8.1.2. Os dados pessoais dos representantes das 
Partes e das pessoas designadas para comunicação, 
podem vir a ser processados, respectivamente, por 
cada Parte, agindo de forma independente como o 
responsável pelo processamento. Tais dados devem 
ser utilizados para fins de cumprimento dos direitos e 
obrigações decorrentes do Contrato e das leis 
aplicáveis. 
 
8.1.3. Os dados pessoais serão armazenados 
enquanto a relação contratual estabelecida neste 
instrumento estiver em vigor, e após o referido prazo, 
tais dados deverão ser bloqueados, até o vencimento 
do prazo de prescrição de quaisquer ações legais ou 
defesa de quaisquer interesses. Os dados poderão ser 
utilizados pelas Partes e por aqueles com permissão 
para tanto, (como, por exemplo, terceiros 
prestadores de serviços relacionados à administração 
ou execução do Contrato).  
 
8.1.4. O titular dos dados poderá exercer, nos termos 
estabelecidos na legislação aplicável, os direitos de 
acesso, retificação e exclusão, bem como os direitos 
de restrição ao processamento, objetividade e 
portabilidade dos dados, mediante notificação por 
escrito a cada uma das Partes nos endereços 
indicados no Contrato. 
 
8.1.5. Cada Parte expressamente concorda em 
informar seus funcionários, prepostos e 
subcontratados sobre os termos desta cláusula, e 
deve isentar a outra Parte e indenizá-la de quaisquer 
danos decorrentes da violação desta obrigação. 

 
8.2. ACESSO POR PARTE DO FORNECEDOR, SEU 
PESSOAL OU SUBCONTRATADO A DADOS PESSOAIS 
CUJO TRATAMENTO É DE TITULARIDADE DA 
NEOENERGIA. 

 
8.2.1. SEM ACESSO A DADOS PESSOAIS 
 
Para além dos dados dos representantes das partes e 
das pessoas de contato, no caso em que a atividade 
desenvolvida pelo Fornecedor, por sua natureza, não 
requeira acesso a dados pessoais, cujo tratamento se 
encontre sob a responsabilidade da Neoenergia, 
proíbe-se expressamente o Fornecedor o acesso, 
mesmo que acidentalmente.  
 
8.2.1.1. Assim, o Fornecedor reconhece ter 
informado e informará seu Pessoal sobre os seguintes 
aspectos, e a manter comprovação do cumprimento 
desta obrigação: 
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a) A proibição de acessar dados pessoais no 
desenvolvimento de seu trabalho para a 
Neoenergia.  

 
b) A obrigação de informar a Neoenergia de 

qualquer incidente de segurança relacionado com 
o serviço que derive ou possa derivar em um 
eventual acesso a dados pessoais. 

 
 c) A obrigação de guardar segredo em relação aos 

Dados de Caráter Pessoal aos quais 
eventualmente possa ter acesso, que deverá 
manter-se após o encerramento do Contrato, e 
não fazer uso dos referidos dados para nenhuma 
finalidade. 

 
8.2.1.2. Não obstante, se como consequência de 
algum incidente de segurança ou se for inevitável 
para a execução do objeto do Contrato, o Pessoal do 
Fornecedor ou seus subcontratados tiverem acesso 
ou realizarem um tratamento de Dados de Caráter 
Pessoal de titularidade da Neoenergia, o Fornecedor 
se compromete a informar em caráter imediato a 
Neoenergia esse acesso ou tratamento, que será 
regido pelo estabelecido na cláusula 8.2.2 abaixo. 

 
 8.2.2. COM ACESSO A DADOS DE CARÁTER PESSOAL 

 
Para além dos dados dos representantes das partes e 
das pessoas de contato, no tratamento dos dados 
pessoais que se encontram sob a responsabilidade da 
Neoenergia e o Fornecedor tenha acesso em 
decorrência do Contrato, deverá ser respeitado o 
previsto na legislação vigente. 
 
O Fornecedor será o responsável e encarregado do 
tratamento, e o acesso aos dados pessoais não será 
interpretado como uma comunicação de dados na 
forma da legislação aplicável, desde que o uso pelo 
Fornecedor esteja regido, além da cláusula de 
confidencialidade do Contrato, a Norma de 
Segurança da Informação e a legislação aplicável. 
 
8.3.  TRATAMENTO POR PARTE DA NEOENERGIA 
DE DADOS PESSOAIS DO FORNECEDOR 
 
Para além dos dados dos representantes das partes e 
das pessoas de contato, no caso da Neoenergia tratar 
os dados pessoais do Fornecedor, de seu pessoal ou 
de seus subcontratados para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas, tais como, mas 
não se limitando, a gestão da segurança e controle de 
acesso aos edifícios, o Fornecedor manifesta que 
cumpre com os princípios e a licitude do tratamento 
de dados pessoais e declara: 
 

a) Que são certos os dados que fornecidos para o 
sistema da Segurança Social, situação legal no 
Brasil (DNI, NIE, Passaporte, permissão de 
trabalho e residência), aptidão para o trabalho, 
formação, capacitação, entrega de equipamentos 
de proteção individual e informação em matéria 
de prevenção de riscos trabalhistas, de seus 
trabalhadores, se aplicável. 

 
b) Que se compromete a mantê-los atualizados 

durante a vigência do Contrato, de maneira que 
reflitam a realidade. 

 
c) Que, antes de fornecer os dados pessoais a 

Neoenergia: 
 

(i) Informou seu Pessoal, subcontratados e 
contratantes (quando aplicável) e os 
legitimou de acordo com a legislação 
aplicável, indicando que tais dados pessoais 
serão processados pela Neoenergia para os 
fins indicados nesta cláusula 8.3, indicando 
também a eventual cessão de dados 
pessoais decorrente da aplicação da 
legislação em vigor (a base legal do 
processamento é o cumprimento do 
Contrato, as obrigações legais que a 
Neoenergia está sujeita e o legítimo 
interesse da Neoenergia em garantir a 
segurança de sua infraestrutura). 

(ii) informou aos seus funcionários e 
subcontratados: (i) os dados pessoais serão 
armazenados enquanto a relação contratual 
estabelecida neste instrumento estiver em 
vigor e, a partir daí, tais dados serão 
devidamente bloqueados, até o término do 
prazo prescricional ou a defesa de quaisquer 
interesses; e (ii) os titulares dos dados 
podem exercer seus direitos gratuitamente, 
anexando uma cópia do documento de 
identidade ou documento equivalente, 
entrando em contato com as pessoas 
indicadas nesta CG 

 
9. CIBERSEGURANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 As condições da Cibersegurança estabelecidas nesta 

subcláusula são de aplicação as Obras e/ou Serviços e 
Materiais e/ou Equipamentos Associados objeto do 
Contrato. 

 
9.1. Entende-se por “Ciberinfraestrutura” os 
sistemas, serviços de informação e comunicações 
eletrônicas, assim como a informação contida nos 
mesmos. Estes sistemas, tanto os alojados nas 
próprias instalações como os apoiados em serviços na 
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nuvem (“cloud”) próprios ou de um terceiro, em 
qualquer de suas modalidades, compõem-se do 
hardware e software para processar (criar, acessar, 
modificar e destruir), armazenar (em suportes 
magnéticos, eletrônicos ou de qualquer outro tipo) e 
enviar (uso compartilhado e distribuição) informação, 
ou qualquer combinação desses elementos e incluem 
qualquer tipo de dispositivo eletrônico, tais como, 
sem limitação, computador padrão (de mesa/ 
portátil) com conexões a rede, meios de 
armazenamento digital utilizados em computadores 
(exemplo discos rígidos), telefones móveis, 
smartphones, assistentes digitais pessoais (PDA), 
suportes de armazenamento de informação, câmaras 
digitais e de vídeo (incluindo CCTV), sistemas de 
navegação móvel, dentre outros.  

  
 9.1.1. Do mesmo modo, entende-se por “Informação 

Protegida” toda informação criada, recebida, 
transmitida ou armazenada que por sua natureza ou 
valor para a Neoenergia requer um reforço nas 
medidas de proteção, incluindo, mas não limitado a 
Informação Confidencial ou reservada-secreta, Dados 
de Caráter Pessoal, dados de cartões de crédito, 
informação comercialmente sensível, informação de 
infraestruturas críticas, informação estratégica de 
negócio, créditos, dados decifrado, registros de 
acesso a sistemas e aplicativos, ou qualquer outra 
informação que possa estar afetada por uma 
regulação. 

 
9.2. Em caso de subcontratação por parte do 
Fornecedor devidamente autorizado pela Neoenergia 
ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia, aquele 
se obriga a fazer com que o subcontratado assuma as 
mesmas obrigações assumidas por ele em virtude da 
presente cláusula 9, e em qualquer caso, o 
Fornecedor responderá por qualquer 
descumprimento por parte do subcontratado ou seu 
Pessoal das obrigações aqui estabelecidas em matéria 
de Cibersegurança e segurança da informação. 
 
9.3. Naqueles casos nos quais os dados ou 
informação relacionada com o Contrato sejam 
propriedade da Neoenergia ou nos quais os 
elementos da Ciberinfraestrutura sejam 
proporcionados ao Fornecedor pela Neoenergia ou 
qualquer sociedade do Grupo Neoenergia, o 
Fornecedor os processará e utilizará unicamente para 
cumprir com suas obrigações do Contrato e para 
nenhum outro fim. 

  
 9.3.1. Durante qualquer processamento dos dados ou 

informação relacionada com o Contrato, o 
Fornecedor deverá garantir o cumprimento de toda a 
legislação relativa à segurança e proteção de dados 

aplicável e não deverá submeter a Neoenergia, por 
ação ou omissão, a uma situação de 
descumprimento. 

 
9.4. O Fornecedor deverá conhecer, em todo 
momento, o nível de proteção da informação 
relacionada com o Contrato, assim como a 
correspondente normativa e legislação aplicável, e 
adotará as medidas de segurança de índole técnica e 
organizacional adequadas ao mesmo. 

  
 9.4.1. O Fornecedor manterá, ao menos, as medidas 

de segurança técnicas e organizacionais consistentes 
com o tipo de Informação Protegida que estejam 
processando e com os serviços objeto do Contrato, 
para assegurar a Informação Protegida. Estas 
medidas implementarão as proteções aceitas pela 
indústria que incluirão garantias físicas, eletrônicas e 
procedimentais para proteger a Informação Protegida 
dada pelo Fornecedor contra qualquer Falha de 
Segurança de Dados ou qualquer outro incidente de 
segurança, e qualquer requerimento de segurança, 
obrigações, especificações ou evento relacionado ao 
Contrato. Como parte destas medidas, o Fornecedor 
oferecerá um entorno seguro para toda a Informação 
Protegida e para qualquer hardware ou software nos 
quais esteja contida a Informação Protegida 
(incluindo servidores, redes e componentes de 
dados) que devam ser manuseados ou usados pelo 
Fornecedor para o cumprimento do objeto do 
Contrato, na medida em que o mesmo se encontre 
nas instalações do Fornecedor.  

 
9.4.1.1. Para efeitos do Contrato entende-se por 
“Falha de Segurança de Dados”: (i) a perda ou o mau 
uso (por qualquer meio) da Informação Protegida; (ii)  
o inadvertido, não autorizado e/ou ilegal 
processamento,  corrupção, modificação, 
transferência, venda ou cessão de Informação 
Protegida; ou (iii) qualquer ato ou omissão que 
comprometa a segurança, confidencialidade ou 
integridade da Informação Protegida. 

 
9.4.2.O Fornecedor não está autorizado a revelar, 
proporcionar o acesso direto ou indireto, nem a 
disponibilizar a Informação Protegida da Neoenergia 
a um terceiro, nem sequer para sua conservação. 
Também não está autorizado decifrar chaves de 
criptografia, seja diretamente ou através de terceiros.  
Em caso de ser necessária a intervenção de um 
terceiro, deve-se dispor de uma autorização expressa 
e por escrito da Neoenergia, indicando a finalidade e 
a exigência do terceiro as mesmas obrigações que são 
exigidas do Fornecedor. 
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9.5. Se para o cumprimento do objeto do 
Contrato a Neoenergia põe a disposição do Pessoal 
do Fornecedor ou de seu subcontratado dispositivos 
eletrônicos ou outros recursos ou meios informáticos, 
ou créditos para acessar a aplicativos, conexões ou 
outros elementos da Ciberinfraestrutura da 
Neoenergia, o Fornecedor será responsável para que 
esse pessoal conheça e se obrigue expressamente ao 
cumprimento das condições de segurança e uso 
aceitável estabelecidas pela Neoenergia. O 
Fornecedor custodiará os documentos de 
comprovação do cumprimento destas obrigações e os 
entregará a Neoenergia a pedido desta. 
 
9.6. Quando a abrangência do Contrato alcançar 
a utilização ou conexão da ciberinfraestrutura do 
Fornecedor com a da Neoenergia, este disporá de 
medidas de segurança técnicas e organizacionais 
razoáveis para sua proteção e para a prevenção de 
qualquer incidente de segurança, conforme abaixo.    

 
a. A conexão entre a rede da Neoenergia e a do 

Fornecedor não está permitida, salvo se 
expressamente acordada no Contrato, caso este 
que deverá estar apoiada no estabelecimento de 
redes privadas virtuais cifradas e autenticadas e o 
número de pontos de interconexão entre as duas 
redes deverá ser o mínimo compatível com o nível 
de disponibilidade que se requeira. A conexão 
com a rede do Fornecedor será eliminada tão logo 
finalize a necessidade.  

 
Não serão admitidas, como regra geral, conexões 
diretas de usuários do Fornecedor à rede da 
Neoenergia. Em caso de que sejam necessárias, só 
se habilitarão com a prévia autorização por parte 
da Neoenergia e durante o tempo acordado. 

 
b. Se o Contrato for realizado, total ou parcialmente, 

em instalações do Fornecedor, este deverá 
estabelecer os mecanismos e procedimentos de 
controle de acessos físicos a tais instalações para 
impedir o acesso aos elementos da infraestrutura 
ou à Informação Protegida por parte de pessoal 
não autorizado durante o tempo no qual o 
Fornecedor dispuser de Informação Protegida. 

 
c. O Fornecedor deverá estabelecer os mecanismos 

e procedimentos de identificação, autenticação e 
controle de acessos lógicos necessários para 
impedir que o pessoal não autorizado acesse os 
elementos de Ciberinfraestrutura e à Informação 
Protegida da Neoenergia e, em particular:  

 
i. Disporá de procedimentos baseados no 

princípio de privilégio mínimo e que levem em 

conta a necessidade de uso e a 
confidencialidade da informação quando 
autorizarem acessos e permissões, de forma 
que o Pessoal, seja do Fornecedor ou de seus 
subcontratados, incluindo usuários 
privilegiados e administradores acessem 
unicamente a aqueles dados e recursos que 
precisem para o desenvolvimento de suas 
funções.  

ii. Manterá um inventário atualizado dos acessos 
e permissões concedidas e retirará as 
permissões de acesso do pessoal que deixe de 
trabalhar para cumprir com a abrangência do 
Contrato em um prazo inferior a 24h. Os 
créditos serão armazenados e transmitidos 
sempre de forma criptografada. 

iii. Disporá de uma política e procedimentos que 
assegurem a fortaleza das contrassenhas e sua 
atualização periódica. Garantirá as mudanças 
das contrassenhas nos processos de instalação 
de novos elementos de hardware ou software 
e, em especial, das contrassenhas pré-
determinadas do Fornecedor. 

iv. O Fornecedor deverá estabelecer as medidas 
técnicas e organizacionais necessárias para 
garantir a continuidade das operações, sob os 
acordos de nível de serviço adotados para o 
Contrato (com caráter enunciativo e não 
limitativo, planos de contingência, 
procedimentos de respaldo e recuperação, 
dentre outros). 

v. O Fornecedor realizará cópias para respaldo da 
Informação Protegida, quando for requerido, 
com a periodicidade que resulte pertinente 
em função do serviço e da natureza dos dados, 
estabelecendo os procedimentos e 
mecanismos adequados para assegurar que se 
podem recuperar os dados, que unicamente as 
obtém o pessoal autorizado, e que se 
transladam e custodiam de maneira que se 
impeça o acesso ou sua manipulação por parte 
de pessoas não autorizadas.  

vi. Às cópias de segurança serão de aplicação às 
mesmas medidas de segurança que aos dados 
originais. 

 
d. No caso de ter sido autorizado expressamente 

pela Neoenergia o acesso pelo Fornecedor com 
seus próprios equipamentos informáticos à 
Ciberinfraestrutura da Neoenergia, o Fornecedor 
deverá garantir as medidas de segurança 
adequadas para proteger os equipamentos 
informáticos fixos ou portáteis e os dispositivos 
móveis empregados para acessar à 
Ciberinfraestrutura da Neoenergia ou para 
armazenar, processar ou transmitir Informação 
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Protegida da Neoenergia, incluindo, sem 
limitação: 

 
i. Bloqueio automático, no caso de que o 

dispositivo fique desatendido durante um 
determinado período. Seu desbloqueio 
requererá a autenticação do usuário.  

ii. Proteção frente a software malicioso e 
vulnerabilidades conhecidas. 

iii. Atualização do sistema operacional com a 
frequência requerida pelo Fornecedor. 

 
e. O Pessoal do Fornecedor evitará, quando possível, 

armazenar Informação Protegida da Neoenergia 
em equipamentos portáteis ou dispositivos 
móveis. Se para a execução do Contrato for 
necessário fazê-lo, será solicitada a autorização 
prévia da Neoenergia e esses dados deverão ser 
protegidos mediante criptografia ou qualquer 
outro mecanismo que garanta que a informação 
não seja inteligível nem manipulável por pessoal 
não autorizado.  

 
f. O Fornecedor deverá dispor de um procedimento 

de atuação em caso de perda ou roubo do 
equipamento ou dispositivo, que assegure, na 
medida do possível, uma pronta notificação do 
sucesso, o apagamento seguro conforme a 
padrões reconhecidos, da Informação Protegida 
relacionada com a Neoenergia e a anulação da 
capacidade de acesso aos sistemas da Neoenergia 
ou que contenham dados da Neoenergia.   

 
g. Antes da reutilização ou substituição de 

equipamentos, o Fornecedor deverá proteger, e 
se for o caso eliminar, toda a Informação 
Protegida que resida neles, assegurando que não 
seja possível o acesso e recuperação da dita 
informação por parte de pessoal não autorizado. 

  
h. O Fornecedor deverá estabelecer procedimentos 

adequados para garantir a proteção frente a 
perdas ou tratamento não autorizado dos 
arquivos, suporte e documentos em papel que 
contenham informação relacionada com o 
Contrato e sua destruição quando deixarem de 
ser necessários para os motivos de sua criação. A 
extração de dados de um arquivo e seu depósito 
em um servidor ou seu envio por meios 
eletrônicos se consideram equiparáveis aos 
suportes informáticos no qual respeita o 
cumprimento destas medidas. 
 
A Neoenergia poderá solicitar informação relativa 
a qualquer tratamento de Informação Protegida 
realizada pelo Fornecedor. Nestes casos, o 

Fornecedor deverá aplicar medidas de segurança 
concordantes com a sensibilidade da informação 
que contenham. 

 
i. O Fornecedor incluirá medidas de segurança 

adequadas à natureza da informação processada 
no desenvolvimento, manutenção e realização de 
provas dos equipamentos que vão ser utilizados 
para o cumprimento do Contrato. Adotará 
padrões de desenvolvimento de código seguro e 
garantirá que não se usam dados reais em 
entornos de provas. Em caso de ser 
absolutamente necessário, será solicitada a 
autorização expressa da Neoenergia e serão 
aplicadas a estes entornos as mesmas medidas 
especificadas para o entorno de execução dos 
trabalhos sob o âmbito do Contrato. 

 
9.7  No caso de que o objeto do Contrato inclua o 
fornecimento de equipamentos e materiais, o 
Fornecedor comprovará que se aplicaram padrões e 
boas práticas de segurança no desenho, fabricação, 
manutenção e, em seu caso, instalação do material 
fornecido, incluindo seus componentes.   
 
9.7.1. Para aqueles equipamentos e/ou materiais 
com capacidade de processamento de informação ou 
opções de conectividade a redes: 
 
a) O Fornecedor contribuirá com evidências ou 

certificados que garantam seu desenho seguro, as 
atualizações de firmware/software e a proteção 
frente a malware. 

b) O Fornecedor realizará uma análise periódica de 
vulnerabilidades e informará a Neoenergia das 
atualizações necessárias, em especial aquelas que 
afetem a sua segurança. 

c) Os dispositivos com conectividade deverão estar 
protegidos por contrassenhas com a adequada 
complexidade e esta deverá ser trocada pela 
Neoenergia. 

d) A configuração dos dispositivos, equipamentos e 
materiais deverá ajustar-se exclusivamente às 
necessidades da Neoenergia, desativando toda 
funcionalidade não requerida. Em caso de 
configuração por parte do Fornecedor, este 
deverá proporcionar evidência documentária 
quanto a ela. 

 
9.8. O Fornecedor implantará um procedimento 
de notificação e gestão de Incidentes de Segurança, 
que divulgará entre seu Pessoal, e atuará com 
especial diligência naqueles casos nos quais se vejam 
envolvidos elementos críticos da Ciberinfraestrutura 
da Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo 
Neoenergia ou Informação Protegida ou quando se 
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puderem ver afetados a reputação ou 
responsabilidade legal da Neoenergia ou qualquer 
sociedade do Grupo Neoenergia ou os interesses das 
pessoas cuja informação é tratada. 

  
 9.8.1. O Fornecedor notificará imediatamente a 

Neoenergia a existência de qualquer incidência de 
segurança, com caráter imediato, e em todo caso no 
prazo de até 24 horas após ter conhecimento do 
mesmo ou, se for o caso, em prazo legal inferior, e 
assistirá e cooperará com a Neoenergia com relação a 
qualquer comunicação necessária a terceiros e outras 
medidas razoáveis para remediar a situação que 
solicite Neoenergia, ou sejam exigíveis por lei. 

 
 9.8.2. A título meramente exemplificativo, o 

Fornecedor deverá notificar a Neoenergia dos 
incidentes que se produzam relacionadas com os 
seguintes eventos:  

 
a) Acessos ou tentativas de acesso a sistemas, 

equipamentos, aplicativos, arquivos, sistema de 
armazenamento, dispositivos etc. por parte de 
pessoas ou programas sem autorização. 

b) Revelação ou compromisso de créditos, dados de 
autenticação ou de criptografia. 

c) Perda total ou parcial de dados ou de informação 
por qualquer causa. 

d) Distribuição incontrolada: envio de informação a 
pessoas que não deveriam recebê-la. 

e) Perda de equipamentos ou suportes informáticos, 
de sistema de armazenamento ou de parte de 
seus conteúdos. 

f) Ataques sofridos por vírus/software malicioso que 
possam afetar o intercâmbio de informação entre 
o Fornecedor e a Neoenergia.  

g) Outros: qualquer irregularidade ou deficiência 
detectada relativa ao cumprimento dos critérios 
de segurança indicados neste item. 

  
 9.8.2.1. Na medida em que o possível impacto exija, o 

Fornecedor e a Neoenergia deverão acordar as ações 
necessárias, tempos de resolução e mecanismos de 
seguimento. 
 
9.9. Uma vez cumprida a prestação contratual, 
ou no caso de resolução do Contrato, o Fornecedor 
deverá devolver a Neoenergia ou destruir de forma 
segura, a eleição desta última, toda a informação 
titularidade da Neoenergia que possa encontrar-se 
em seu poder, igualmente a qualquer suporte ou 
documento que inclua Informação Protegida. No caso 
de optar pela destruição da informação, o Fornecedor 
aportará o correspondente certificado da destruição 
seguindo padrões reconhecidos para isso. 

 

 9.9.1. Deste modo serão devolvidos todos os 
equipamentos, dispositivos, suporte propriedade da 
Neoenergia e serão canceladas todas as possíveis 
conexões com a Ciberinfraestrutura da Neoenergia. 
Isso também se fará quando os elementos de 
infraestrutura ou a informação já não forem 
necessários para o cumprimento das obrigações 
conforme o Contrato. 

  
 9.9.2. Se o Fornecedor estiver obrigado pela 

legislação aplicável a conservar Informação Protegida 
da Neoenergia, deverá manter tanto a Informação 
Protegida quanto os elementos que a contenham 
devidamente protegidos e unicamente durante o 
tempo necessário conforme a legislação vigente. Uma 
vez transcorrido esse período, serão destruídos ou 
devolvidos a Neoenergia, a eleição desta, ao igual a 
qualquer suporte ou documentos em que conste 
algum destes dados, sem conservar cópia alguma da 
informação. 

 
9.10. O Fornecedor deverá entregar, a 
requerimento da Neoenergia, evidências de 
avaliações ou auditorias de segurança ou permitir, a 
pedido da Neoenergia, que se façam, em suas 
instalações de tratamento de dados ou em serviços 
na nuvem, auditorias e/ou inspeções independentes 
das medidas de segurança reguladas pelas presentes 
cláusulas. Tais auditorias ou inspeções poderão ser 
realizadas pela Neoenergia ou por uma entidade 
auditora aceita pela Neoenergia. O Fornecedor se 
compromete ao cumprimento do possível plano de 
ação resultante de tais auditorias. 
  
9.11. O Fornecedor proporcionará a Neoenergia 
um apoio razoável e ágil na resposta a qualquer 
solicitação, queixa ou outras comunicações recebidas 
por qualquer indivíduo, governo, agência 
governamental, autoridade regulatória ou outras 
entidades que possam ter interesse no uso, fuga, 
revelação ou mal uso de qualquer dado ou 
informação relacionada com o Contrato, incluída a 
Informação Protegida, na medida em que as mesmas 
obedeçam ao processamento dos dados ou 
informação por parte do Fornecedor. 

  
 9.11.1. As comunicações de dados que o Fornecedor 

deva realizar em virtude de alguma disposição legal 
ou judicial deverão ser colocadas ao conhecimento da 
Neoenergia de forma prévia e conforme a cláusula 7. 

 
9.12. No caso o Fornecedor ter acesso regular a 
Dados dos Titulares de Cartões (tal e como se define 
a seguir), e durante o tempo que tenha esse acesso, 
serão aplicados os seguintes requisitos: 
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a) O Fornecedor declara e garante que atualmente 
cumpre e cumprirá no futuro com o Padrão de 
Segurança de Dados para a Indústria de Cartão de 
Pagamento e as atualizações desenvolvidas e 
publicadas conjuntamente pelo American Express, 
Discover, MasterCard e VISTO (“Marcas de 
Cartões de pagamento”) para a proteção dos 
números dos cartões de crédito e débito dos 
titulares das mesmas (“Dados dos Titulares de 
Cartões”). 

 
b) O Fornecedor reconhece que os Dados dos 

Titulares de Cartão são propriedade exclusiva da 
Neoenergia, dos emissores dos cartões de crédito, 
as Marcas de Cartões de Pagamento que 
corresponder, as entidades com licença para 
processar dados de cartões de crédito e débito 
em nome da Neoenergia. Do mesmo modo, o 
Fornecedor reconhece que esses Dados dos 
Titulares de Cartão serão usados exclusivamente 
para assistir às partes nomeadas anteriormente a 
completar uma transação, apoiar um programa de 
fidelidade, prevenir a fraude de controle de 
serviços ou para outros usos especificamente 
requeridos pela lei, normas das operações das 
Marcas de Cartões de Pagamento ou o Contrato. 

 
c) Em caso dos Dados dos Titulares de Cartão sejam 

mantidos regularmente nas instalações do 
Fornecedor, este contará com um plano de 
continuidade do negócio que cubra frente a uma 
potencial  alteração dos serviços, acidente, falha 
ou interrupção de suas atividades diárias, e que 
incluirá umas instalações de apoio que assegurem 
que o Fornecedor possa seguir cumprindo suas 
obrigações sob o Contrato. 

 
d) Em caso de que se produza uma Falha de 

Segurança de Dados ou outro incidente de 
segurança que afete às instalações ou 
equipamentos do Fornecedor, o Fornecedor 
garante sua plena cooperação e o acesso a suas 
instalações, livros, registros e arquivos por parte 
de um designado das Marcas de Cartões de 
Pagamento na medida necessária para realizar 
uma revisão exaustiva da segurança e para validar 
o cumprimento por parte do Fornecedor das 
normas Padrão de Segurança de Dados para a 
Indústria de Cartão de Pagamento. Esse acesso 
terá lugar durante as horas de trabalho e de 
forma que se reduza ao mínimo a interrupção das 
operações do Fornecedor. 

 
10. SUSPENSÃO E RESCISÃO 
 
 10.1 SUSPENSÃO DO CONTRATO  

10.1.1 Nos casos em que a Neoenergia tiver direito a 
rescindir o Contrato, na forma da cláusula 10.2 (e sem 
prejuízo do direito de rescindir), a Neoenergia poderá 
suspender a execução de todo ou parte da Obra e/ou 
Serviço durante o período o que lhe convier ante as 
causas ensejadoras da rescisão. Neste caso, a 
Neoenergia não estará obrigada a pagar ao 
Fornecedor o preço da Obra e/ou Serviços nem os 
custos, tarifas, encargos ou outras quantias devidas. 
 
10.1.2 Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, 
se por qualquer causa diversa das acima indicadas, a 
Neoenergia considerar necessário ou se vir obrigada a 
pedir a suspensão temporária do Contrato, notificará 
por escrito o Fornecedor, detalhando a causa e a 
previsão de prazo, devendo o Fornecedor 
interromper imediatamente todo trabalho. 
 
10.1.3. A Neoenergia pagará ao Fornecedor as 
atividades já concluídas, ou que se encontrem em 
estado avançado no momento da notificação da 
suspensão. 
 
10.1.3.1. O Fornecedor voltará imediatamente a 
prestação dos serviços, uma vez recebidas as 
instruções da Neoenergia a respeito, sujeito a aqueles 
ajustes de prazos e custos de mobilização acordados 
entre as Partes. 
 
10.1.3.2. O Fornecedor reconhece e aceita que o 
exercício deste direito pela Neoenergia não dará lugar 
a nenhum pagamento adicional ou retribuição que 
não aquele indicado nos 2 (dois) parágrafo acima. 
 
10.2 RESOLUÇÃO DO CONTRATO  
 
10.2.1 O Contrato poderá ser resolvido, no todo 
ou em parte, por mútuo acordo das Partes. 
 
10.2.1.1. Neste caso, as partes assinarão um termo de 
encerramento do Contrato, no qual se determinará, 
dentre outras disposições, o pagamento dos 
trabalhos já concluídos, ou que se encontrem estado 
avançado de conclusão no momento da notificação 
da resolução. 
 
10.2.2 O Contrato poderá ser resolvido, total ou 
parcialmente, pela Neoenergia sem que o Fornecedor 
possa reclamar indenização, penalidade ou 
responsabilidade alguma, nos seguintes casos: 

 
a) Descumprimento por parte do Fornecedor de 

qualquer de suas obrigações conforme ao 
Contrato. 

b) Quando por atrasos nos prazos de entrega, 
intermediários e/ou final, o Fornecedor tiver 
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incorrido em causa que permita a aplicação de 
penalidades por atrasos em 3 (três) ocasiões. 

c) Quando por causas imputáveis ao Fornecedor, o 
fornecimento se suspenda, paralise, não exista a 
continuidade ou diligência devida em sua 
execução, inclusive se estes fatos sejam devidos a 
greves ou conflitos que excedam ou não do 
âmbito da empresa do Fornecedor. 

d) Dissolução, transformação, fusão, absorção ou 
qualquer outra modificação societária, mudança 
de controle, mudança essencial do objeto social, 
redução de capital.  

e) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou 
liquidação do Fornecedor, requeridas ou 
decretadas. 

f) Quando o cumprimento do Contrato suponha um 
conflito de interesse para o Fornecedor ou para a 
Neoenergia. 

g) Quando o Fornecedor contrate com sociedades 
que entrem em concorrência desleal com a 
Neoenergia ou qualquer das sociedades do Grupo 
Neoenergia. 

h) Quando determinado por qualquer autoridade 
administrativa ou judicial ou licitamente um 
particular. 

i) Por vontade unilateral da Neoenergia, mediante 
notificação escrita ao Fornecedor com um prazo 
de aviso prévio de 2 (dois) meses, e sem 
necessidade de nenhuma justificativa. 

j) A venda e/ou constrição de todo ou parte dos 
ativos e/ou negócios do Fornecedor, assim como 
o afastamento ou ameaça de afastamento de sua 
atividade.  

k) Se a Neoenergia, atuando razoavelmente, 
considerar que qualquer conduta, ato ou omissão 
do Fornecedor (ou de seu Pessoal ou 
subcontratado) possa ser prejudicial para os 
interesses e/ou a reputação da Neoenergia, por 
afetar o cumprimento do Código de Ética da 
Neoenergia.  

l) Em caso de que o risco de crédito do Fornecedor 
não seja compatível com os índices da Neoenergia 
ou não cumpra os requisitos de avaliação de tal 
risco. 

m) Em caso de mudanças substanciais nos mercados 
financeiros, monetários ou de dívida, que possam 
afetar à liquidez, solvência ou situação patrimonial 
da Neoenergia. 

 
10.2.2.1. Quando ocorrer alguma das causas 
anteriores, a Neoenergia poderá resolver 
antecipadamente o Contrato total ou parcialmente, 
devendo comunicar o Fornecedor de maneira 
fidedigna, sem que tal resolução antecipada acarrete 
indenização ou penalidade alguma a favor do 
Fornecedor e assumindo Neoenergia a única 

obrigação de pagar as quantias que devidos ao 
Fornecedor até este momento como consequência 
dos trabalhos realizados ou que se encontrem estado 
avançado de conclusão no momento da notificação 
da resolução, não sendo possível cancelá-los. 
 
10.2.2.2. O Fornecedor, no recebimento da 
comunicação de rescisão emitida pela Neoenergia, 
paralisará todo trabalho ou atividade relacionada com 
o serviço ou, em seu caso, seguirá as instruções dadas 
pela Neoenergia sobre o término de fornecimentos 
em curso. Do mesmo modo, e, a pedido da 
Neoenergia, devolverá ou entregará a esta todos os 
documentos, informação e qualquer outro material 
de que esteja em sua posse e que contenha 
Informação Protegida. O Fornecedor também está 
obrigado a pagar a Neoenergia os danos e prejuízos 
sofridos por esta, exceto no que tange a hipótese 
prevista na alínea “i” da cláusula 10.2.2.. 
 
10.2.2.2.1. A resolução ou término do Contrato por 
qualquer causa não afetará os direitos adquiridos 
pelas partes na data da rescisão e, em particular, o 
direito da Neoenergia à indenização dos danos e 
prejuízos. 
 
11. RESPONSABILIDADE 
 
11.1. O Fornecedor é o único responsável frente a 
Neoenergia pela devida execução do Contrato, 
incluindo qualquer obrigação de reparar os danos e 
indenizar os prejuízos que eventualmente causar. A 
aprovação pela Neoenergia dos documentos, Obras 
e/ou Serviços, Equipamentos e/ou Materiais 
Associados ou propostas elaborados pelo Fornecedor 
ou seu Pessoal alocado na prestação dos serviços, ou 
a realização de supervisões, testes ou ensaios, não 
libera o Fornecedor desta responsabilidade, nem 
supõe que a mesma deva ser compartilhada pela 
Neoenergia. 
 
11.2. Também não serão isentos dessa 
responsabilidade nem a atenuam, nem desculpam o 
Fornecedor de cumprir com os termos do Contrato, 
as recomendações ou observações formuladas pela 
Neoenergia durante a execução do mesmo ou na 
ocasião das supervisões, testes ou ensaios, salvo 
naqueles casos em que Neoenergia exija que seja 
posta em prática tais recomendações ou observações 
e o Fornecedor mediar expressamente o seu 
cumprimento. 
 
11.3. Em nenhum caso uma greve durante a execução 
do Contrato eximirá o Fornecedor das 
responsabilidades contratuais. 
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11.4. Os riscos, obrigações e responsabilidades do 
Fornecedor não ficam limitadas pela contratação dos 
seguros a que se referem estas CG e, em 
consequência, a importância e a abrangência das 
obrigações e responsabilidades derivadas dos riscos 
não poderão reduzir-se na medida dos mencionados 
seguros ou por falta de contratação ou cobertura 
suficiente deles em prejuízo da Neoenergia ou 
terceiros. 
 
11.5. O Fornecedor aceita defender, indenizar e 
manter ileso de responsabilidade a Neoenergia e suas 
filiais e seu respectivo Pessoal, diretores, conselheiros 
e agentes de toda ação civil ou criminal, e de todas as 
perdas, lesões, danos, prejuízos, custo ou gastos 
(incluídas custas judiciais e gastos com honorários 
advocatícios), causados, derivados ou relacionados 
com o cumprimento e/ou descumprimento direto ou 
indireto, por ação ou omissão, por parte do 
Fornecedor (ou de seu Pessoal, seus empregados, 
diretores, agentes, empreiteiros ou subcontratados) 
do Contrato ou do descumprimento de qualquer 
legislação aplicável. 
 
11.6. Em todo caso, estarão a cargo do Fornecedor 
todos os danos e prejuízos produzidos no 
desenvolvimento dos trabalhos, tanto às pessoas, 
como aos bens do Contrato, ou outros bens, sejam de 
propriedade da Neoenergia ou de terceiros, qualquer 
que seja sua natureza e quantidade. 
 
11.7. O Fornecedor eximirá, e indenizará, a 
Neoenergia de toda perda ou responsabilidade que 
decorra, direta ou indiretamente, dos acidentes que 
possam ocorrer na execução da Obras e/ou Serviço 
e/ou Equipamentos e/ou Materiais Associados. 
 
12. OUTRAS CLÁUSULAS 
 
12.1. CLÁUSULA DE INTEGRIDADE E 
ANTICORRUPÇÃO 
 
12.1.1. O Fornecedor declara conhecer  o Código de 
Ética da Neoenergia e a sua Política Anticorrupção e 
Fraude, disponíveis em www.neoenergia.com.br 
(“Código de Ética” e “Política Anticorrupção”) e que 
os cumprirá, por si,  por seus agentes ou qualquer 
pessoa agindo em seu nome, em todas as suas 
relações contratuais com a Neoenergia, 
comprometendo-se a adotar e manter os mais 
elevados padrões e as melhores práticas de 
governança, ética e integridade, com o objetivo de i) 
prevenir atos de corrupção, fraude, lavagem de 
dinheiro ou quaisquer práticas ilícitas por si, seus  
agentes ou qualquer pessoa agindo em seu nome; ii) 
tomar todas as medidas necessárias para assegurar o 

cumprimento das leis anticorrupção aplicáveis, 
incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 12.846/13, a 
Lei n° 9.613/98, o Decreto nº 8.420/15 e, desde que 
aplicável, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 
(FCPA), a Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions 
da OCDE e o UK Bribery Act (UKBA) (em conjunto, as 
"Leis Anticorrupção"). 
 
12.1.1.1 Obriga-se, também, o Fornecedor, por si, 
seus agentes, ou qualquer pessoa agindo em seu 
nome, incluindo seus fornecedores contratados e 
subcontratados relacionados à relação comercial com 
a Neoenergia , a não prometer, oferecer, dar, 
autorizar, patrocinar, incentivar, praticar, obrigar 
concordar ou solicitar, direta ou indiretamente, 
subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, 
obtenção ou concessão de qualquer vantagem 
indevida (seja em dinheiro, presente, descontos, 
favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, ou a 
administrador, empregado, agente ou representante 
da Neoenergia nem praticar quaisquer dois atos 
vedados pelas Leis Anticorrupção.  
 
12.1.1.2 O Fornecedor, seus agentes e qualquer 
pessoa que aja em seu nome garantem que nenhum 
recurso pago pela Neoenergia decorrente do 
presente contrato ou de qualquer outro que o 
Fornecedor mantenha com o Neoenergia ou qualquer 
empresa do seu Grupo Econômico, será utilizado para 
i) a prática de qualquer ato que viole as Leis 
Anticorrupção; ii) contribuições de natureza pessoal 
ou eleitoral para candidatos e políticos (incluindo 
seus familiares) ou agremiações políticas; iii) a prática 
de atos para obter ou manter qualquer negócio, 
transação ou vantagem comercial indevida; (iv) a 
prática de tráfico de influência de qualquer natureza.  
 
12.1.1.3. O Fornecedor deverá incorporar nos 
contratos com seus fornecedores relacionados ao 
objeto do Contrato, quando autorizada a 
subcontratação, cláusulas de integridade e 
anticorrupção e  instruí-los a adotarem os mesmos 
cuidados que adota para que não pratiquem qualquer 
conduta relacionada à violação desta Cláusula de 
Integridade e Anticorrupção. 
 
12.1.1.4. Toda documentação de cobrança a ser 
emitida nos termos do Contrato deverá estar 
acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, 
contendo a discriminação dos serviços prestados e/ou 
bens adquiridos, conforme o caso. O Fornecedor 
obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas 
fidedignos e consistentes com as operações a que 
correspondem, permitindo, se necessário, à 



 

    
  26 
 

CGC-OS-BR 02 (Pt)                   
Julho 2021 

 

Neoenergia, ter acesso a tais documentos no caso de 
indícios razoáveis de descumprimento das obrigações 
assumidas nesta cláusula 12.1.  
 
12.1.1.5. O Fornecedor deverá notificar, por escrito, a 
Neoenergia em até 2 (dois) dias úteis contados da 
data em que tomar ciência de que ela, qualquer de 
seus agentes ou pessoas agindo em seu nome, 
fornecedores, contratados ou subcontratados: a) 
infringiram o Código de Ética e a Política 
Anticorrupção da Neoenergia ou qualquer obrigação 
dessa Cláusula 12.1; b) que se encontram envolvidos 
em qualquer procedimento de investigação, 
inquérito, ação, procedimento judicial ou 
administrativo relativos à prática de atos lesivos 
contra a Administração Pública nacional ou 
estrangeira, incluindo condutas,  infrações ou crimes 
previstos nas Leis Anticorrupção ou de combate à 
lavagem de dinheiro, devendo, desde que não 
protegidas por segredo de justiça, fornecer 
informações detalhadas sobre estes procedimentos e 
as medidas adotadas em resposta a eles.  
 
12.1.1.6. O descumprimento desta Cláusula 12.1 e de 
qualquer dispositivo das Leis Anticorrupção por 
qualquer das Partes poderá ensejar, a critério 
exclusivo da Parte inocente, a rescisão do Contrato, 
observadas as penalidades previstas no Contrato. Nos 
casos de rescisão tratados nesta cláusula, a Parte 
responsável pelo descumprimento também ficará 
responsável pelas perdas e danos, diretos e indiretos, 
a que der causa, nos termos da lei aplicável. 
 
12.1.2.  RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA 
DO FORNECEDOR  
 
12.1.2.1.  Para a execução das Obras e/ou Serviço, o 
Fornecedor  deverá adotar as medidas necessárias na 
sua organização para: 
  
a) Promover as boas práticas no apoio e 
respeito à proteção dos direitos humanos; 

 
b) Evitar incorrer em qualquer forma de abuso 
de direitos; 

 
c) Eliminar todas as formas de trabalho forçado 
e obrigatório, entendendo-se esse como todo 
trabalho ou serviço exigido a uma pessoa sob ameaça 
de qualquer penalidade e que se obtém de forma 
livre e voluntária do indivíduo; 
 
d) Não incentiva a prática da prostituição; 

 

e) Respeitar a liberdade de associação sindical 
e de negociação coletiva dos direitos dos 
trabalhadores, com as restrições que a lei exija; 

 
f) Evitar qualquer forma de trabalho infantil na 
organização, respeitando a idade mínima de 
contratação em conformidade com a legislação 
vigente aplicável e dispor de mecanismos adequados 
e confiáveis para a verificação da idade de seus 
empregados; 

 
g) Remover qualquer prática de discriminação 
em matéria de emprego e ocupação. Qualificar-se-á 
como discriminação qualquer distinção, exclusão ou 
preferência baseada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, origem nacional ou social que tenha 
por efeito anular ou alterar a igualdade de 
oportunidades de emprego, trabalho ou ocupação; 

 
h) Ter uma postura preventiva quanto às 
questões ambientais, visando alcançar o 
desenvolvimento sustentável, limitando as atividades 
cujo impacto sobre o meio ambiente seja duvidoso; 

 
Combater a corrupção em todas as suas formas, 

incluindo extorsão e suborno. Entender-se-á 
como corrupção o abuso do poder confiado 
para lucros ilícitos. 

 
12.1.2.1.1.  O Fornecedor  obriga-se a cumprir o 
disposto na legislação vigente aplicável vinculada aos 
princípios acima mencionados. 
 
12.1.2.2.   O Fornecedor compromete-se a informar a 
Neoenergia sobre qualquer situação de 
descumprimento das premissas acima referidas, bem 
como do plano de ação para solucionar o 
inadimplemento. Caso não sejam adotados planos ou 
medidas corretivas, a Neoenergia reserva-se o direito 
a denunciar o presente Contrato, exceto para as 
alínes iii e viii acima, cujo o direito pode ser exercido 
imediatamente. 
 
12.1.2.3.      Quando o Fornecedor, para executar as 
atividades contratadas, subcontratar parte das 
atividades após anuencia da Neoenergia, deverá 
estabelecer as premissas acima mencionadas nas 
condições contratuais aplicáveis às Subcontratadas. 
  
12.1.2.4.        O Fornecedor deverá permitir, a todo o 
tempo durante a vigência do Contrato, que a 
Neoenergia fiscalize o cumprimento das premissas 
estabelecidas nesta cláusula. Independentemente da 
fiscalização realizada pela Neoenergia, O Fornecedor  
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continuará como a única e exclusiva responsável pela 
execução regular do objeto do Contrato.              
  
12.1.3. Princípios Éticos. 
 
O Fornecedor declara, garante e se compromete, 
ainda, a: 
 
a) Geral 
 
i. O Fornecedor está devidamente constituído de 
acordo com as leis do país de seu domicílio e tem 
capacidade jurídica para subscrever o Contrato e 
cumprir suas obrigações decorrentes dele. 
 
ii. O Fornecedor está cumprindo e cumprirá a 
legislação aplicável ao cumprimento do Contrato, 
incluindo as leis anticorrupção na forma desta 
cláuusla 12.1. 
 
iii. O Fornecedor deverá manter em vigor todas as 
licenças e autorizações necessárias para o 
cumprimento do Contrato. 
 
iv. O Fornecedor também concorda em cooperar na 
obtenção, compilação e manutenção de informações 
que, estando em sua posse ou sob seu controle, 
possam ser exigidas pela Neoenergia em 
conformidade com compromissos legais ou 
contratuais. 
 
v. Nenhum diretor, executivo, funcionário ou 
representante do Fornecedor, agora e durante a 
relação contratual, tem e/ou terá, de acordo com a 
Neoenergia, qualquer potencial interesse pessoal ou 
alguma negociação que pode envolver um conflito de 
interesse atual, ou aparente que incluem, a título 
exemplificativo e sem limitação: (i) o desempenho 
pelo Fornecedor, a qualquer momento da relação 
contratual, doações ou pagamentos, direta ou 
indiretamente, a um funcionário atual da Neoenergia, 
suas subsidiárias ou controladas; (ii) a participação de 
um empregado atual da Neoenergia como diretor, 
conselheiro, consultor, representante ou funcionário 
do Fornecedor; ou (iii) a ausência de comunicação do 
Fornecedor à Neoenergia sobre a relação (seja 
pessoal, negocial ou profissional) de um funcionário, 
diretor, preposto, pessoa jurídica relacionada com o 
funcionário ou representante Fornecedor com um 
empregado da Neoenergia. 
 
(b) Padrões de conduta. O Fornecedor deve 
empregar sempre os mais altos padrões de 
honestidade, integridade e boa fé em conformidade 
com o Contrato. Além disso, o Fornecedor não fará 
declarações relativas a Neoenergia ou a atividade que 

são falsas, enganosas ou contrárias às instruções 
fornecidas pela Neoenergia ao Fornecedor ou 
declarações contidas em material promocional, 
literatura, manuais ou listas de preços, 
ocasionalmente, publicados ou fornecidos pela 
Neoenergia e, não empreenderá um ato que possa 
prejudicar a reputação da Neoenergia ou de sua 
atividade.  
 
(c) Avaliação do Fornecedor. O Fornecedor irá 
permitir a Neoenergia realizar revisões a qualquer 
hora ou avaliações que julgar adequadas, incluindo, a 
título exemplificativos e sem limitação, as 
relacionadas com questões financeiras ou possíveis 
problemas criminais, e o Fornecedor concorda com as 
alterações efetuadas antes da celebração do 
Contrato. O Fornecedor concorda em entregar à 
Neoenergia, a seu pedido, notificação por escrito do 
endereço, número de telefone e informações de 
contato de seus escritórios.  
 
(d) Notificação. O Fornecedor deverá notificar a 
Neoenergia imediatamente e por escrito de: (1) 
qualquer reclamação ou notificação contra a 
Neoenergia (mesmo que demonstre somente a 
intenção de mover alguma medida em face da 
Neoenergia), o Fornecedor ou qualquer terceiro em 
relação ao Contrato; (2) qualquer alteração no 
controle direto e indireto do Fornecedor; ou (3) 
qualquer evento que possa fazer com que o 
Fornecedor entre em conflito com a Neoenergia.  
 
12.2 SANÇÕES  
 
12.2.1 O Fornecedor declara e garante que nem ele 
mesmo, nem nenhuma de suas filiais, ou no seu 
conhecimento, nenhum de seus empregados, 
diretores, funcionários ou agentes ou qualquer 
pessoa que atue em seu nome (as "Pessoas 
Vinculadas") são atualmente ou no seu 
conhecimento serão no futuro objeto de (a) qualquer 
sanção dos Estados Unidos (“EUA”) imposta ou 
publicada pelo Escritório de Controle de Ativos 
Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA 
("OFAC") nem de (b) qualquer decisão equivalente a 
tais medidas da OFAC aplicadas por (i) a União 
Europeia, (ii) o Tesouro de Sua Majestade do Reino 
Unido, (iii) o governo dos EUA ou (iv) o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (coletivamente, 
"Sanções"), nem sua sede social está localizada, 
organizada ou é residente em um país ou território 
que seja sujeito de Sanções. 
 
12.2.2 Não obstante qualquer disposição em sentido 
contrário na Documentação Contratual, em caso de 
que ao Fornecedor ou qualquer de suas Pessoas 
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Vinculadas lhes seja imposta alguma Sanção: (i) 
comunicará o fato imediatamente a Neoenergia; (ii)  
Neoenergia terá o direito de resolver unilateralmente 
o Contrato sem responsabilidade nem penalização 
alguma para ela e (iii) o Fornecedor deverá defender, 
indenizar, eximir de responsabilidade e manter ileso a 
Neoenergia por todos os custos, danos, perdas, 
responsabilidades, gastos, sentenças, multas, 
liquidações e qualquer outra importância de qualquer 
natureza, incluídos os honorários razoáveis de 
advogados, derivados de ou relacionados com o fato 
de estar Fornecedor ou quaisquer das Pessoas 
Vinculadas sujeitas a alguma Sanção. 
 
12.3 COMUNICAÇÕES 
 
Todas as notificações, petições e outras 
comunicações que devam efetuar-se entre as Partes 
serão realizadas por escrito e serão consideradas 
feitas se forem, prioritariamente, fornecidas 
mediante um sistema informatizado concebido ao 
efeito e acordado entre as partes que ofereça 
garantias adequadas sobre a validade e a propriedade 
da informação facilitada, ou também (i) entregues 
pessoalmente, mediante protocolo de recebimento; 
(ii) enviadas por fax ou e-mail (com confirmação), ou 
(iii) enviadas por correio (com confirmação de 
entrega) ao endereço ou domicílio que figure como 
próprio de cada parte no Contrato, estando 
obrigados a notificar com garantia de eficácia 
qualquer mudança ou traslado do mesmo;  
 
12.4 MODIFICAÇÕES 
 
O Contrato poderá ser modificado ou 
complementado em qualquer de seus aspectos 
mediante acordo escrito entre as partes. 
 
12.5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
12.5.1 O Fornecedor reconhece que a Neoenergia é e 
será a titular exclusiva de todos os direitos de 
propriedade intelectual e industrial derivados da 
execução do Contrato, por um período de prazo 
ilimitado e para todo mundo, com poder de cessão a 
terceiros, através de quaisquer modalidades de 
exploração, suporte ou meio de difusão. Assim, o 
Fornecedor outorgará todos os documentos que 
forem necessários para tornar efetiva a transmissão 
de direitos operada em virtude desta cláusula, 
conforme à legislação aplicável, e para sua inscrição 
em qualquer escritório de patentes ou em qualquer 
registro da propriedade intelectual. Quanto as 
Patentes, as Partes acordam que as Patentes oriundas 
do cumprimento do Contrato celebrado entre a 
Neoenergia e o Fornecedor serão de propriedade da 

Neoenergia e das desenvolvedoras na medida de suas 
cotas de participação indicadas nos Contratos, das 
quais passam a ser cotitulares, conforme passará a 
constar das respectivas Cartas de Patentes. 
 
12.5.2. O Fornecedor garante a autoria e 
originalidade dos resultados objeto de propriedade 
intelectual e industrial que possam derivar-se da 
execução do Contrato, assim como o gozo pacífico 
dos direitos que se cedem mediante o presente 
documento, manifestando que sobre os mesmos não 
tem contraídos nem contrairá compromissos ou 
encargos de nenhuma espécie.  O Fornecedor 
manterá ilesa a Neoenergia de todas as reclamações 
que possa expor a qualquer terceiro com respeito à 
autoria, originalidade ou titularidade dos direitos 
cedidos a Neoenergia por meio deste documento, 
tornando-se responsável frente a esta de todas as 
ações ou reclamações que se possa expor. 
 
12.5.3. A Neoenergia terá direito a nomear os 
advogados e procuradores que lhe representem e 
assumam sua defesa nos pleitos ou procedimentos 
administrativos que se suscitem nesta matéria, e o 
Fornecedor atenderá todos os gastos, suprimentos e 
honorários que tenham que ser pagos a estes 
profissionais. 
 
12.5.4. A assinatura do Contrato não supõe a cessão 
de quaisquer direitos de propriedade industrial ou 
intelectual titularidade da Neoenergia, salvo 
autorização expressa e por escrito dela. Qualquer 
uso, publicação ou impressão pelo Fornecedor dos 
nomes comerciais, marcas comerciais, emblemas, 
logotipos ou qualquer outro sinal distintivo da 
Neoenergia ou suas filiais requererá o prévio 
consentimento por escrito da Neoenergia. 
 
12.5.5. Fica estabelecido que a gestão dos 
procedimentos administrativos existentes perante o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI 
deverá a ser conduzida pela Neoenergia com a 
participação ativa do Fornecedor desenvolvedor, 
através da assessoria jurídica selecionada pela 
Neoenergia.  
 
12.5.5.1. As Partes deverão indicar procurador a ser 
nomeado em cada um dos procedimentos 
administrativos, devidamente habilitado para adoção 
de todas as providências cabíveis e necessárias à 
preservação destes direitos. 
 
12.5.5.2. O Fornecedor fornecerá tão logo possível, 
todos os documentos, informações, dados e 
esclarecimentos necessários à plena execução da 
manutenção de direitos aqui estabelecidos, incluindo 



 

    
  29 
 

CGC-OS-BR 02 (Pt)                   
Julho 2021 

 

comprovantes de cumprimento de prazos em geral 
dos procedimentos administrativos. 
 
12.5.5.3. As Partes reconhecem que todos os direitos 
de propriedade intelectual atribuídos aos 
desenvolvimentos deverão ser preservados, bem 
como asseguradas as cotitularidades estabelecidas 
em instrumentos contratuais próprios.  
 
12.6 CÓDIGOS E NORMAS 
 
12.6.1. Os Equipamentos e Materiais Associados, 
como norma geral e salvo o especificado no Contrato, 
serão desenhados, fabricados, inspecionados e 
ensaiados de acordo com os códigos, normas ou 
regulamentos vigentes no Brasil.  
 
12.6.2. Serão seguidas práticas prudentes e 
conservadoras de desenho, fabricação, inspeção e 
ensaios, em tudo o que não estiver regulado pelos 
códigos, normas ou regulamentos estabelecidos. 
 
12.7 IDIOMA E UNIDADES DE MEDIDA 
 
12.7.1. O Contrato, todos os documentos, planos e 
comunicações entre o Fornecedor e a Neoenergia e 
as placas de características e de instruções estarão 
em português. 
 
12.7.2. Serão usadas as unidades do Sistema 
Internacional de Medidas em todos os documentos e 
planos e todos os instrumentos de indicação ou 
registro, sem exceção, estarão graduados em 
unidades do mencionado sistema. 
 
12.8 LICENÇAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES 
 
12.8.1. Cada uma das Partes obterá e manterá a seu 
cargo as licenças, permissões e autorizações que 
necessite para cumprir suas obrigações contratuais. 
 
12.8.2. Cada uma das Partes prestará à outra ajuda 
razoável para obter e manter tais licenças, permissões 
e autorizações. O Fornecedor fornecerá a Neoenergia 
a informação e documentos tais como planos, 
diagramas, cálculos justificativos etc., que possam ser 
exigidos pelos organismos competentes para 
autorizar o início da instalação em que se integram os 
Equipamentos e Materiais. 
 
12.8.2. Nos casos de importação, ambas as partes, 
com independência da condição de entrega 
estabelecida, obterão e manterão a seu cargo 
qualquer licença de exportação e importação, 
permissões e autorizações requeridas por qualquer 
autoridade governamental de seus respectivos países. 

12.9 CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 
 
12.9.1. Sem limitar a disposição do Código Civil, um 
evento de força maior constitui um ato que: 
 
(a) impossibilite ou retarde o cumprimento pela parte 

afetada das suas obrigações nos termos do 
Contrato ou destas CG; 

(b) não está no controle razoável da parte afetada; 
(c) não se deva por culpa ou dolo; e 
(d) não possa ser evitado pela parte afetada, 

mediante o exercício da devida diligência. 
 
12.9.1.1.  Necessariamente devem cumprir as 4 
(quatro) condições mencionadas na cláusula 12.9.1. 
para que o fato seja considerado como um evento de 
caso fortuito e força maior. Não constitui um evento 
de caso fortuito ou força maior dificuldades 
econômicas-financeiras de uma das Partes. 
 
12.9.2. Serão consideradas causas de força maior, 
com caráter enunciativo e não limitativo, as 
seguintes: 

 
a) Terremotos, maremotos, inundações ou outros 

desastres naturais oficialmente declarados 
catastróficos pelas autoridades competentes de 
acordo com a legislação vigente aplicável. 

b) Destroços ocasionados por atos terroristas ou 
produzidos em tempo de guerra ou por rebelião 
ou tumultos. 

c) Greves legais que excedam o âmbito da empresa 
do Fornecedor e cujo término não dependa da 
decisão do Fornecedor. 

 
12.9.3. Em todos os casos de força maior, a parte 
afetada informará por escrito à outra parte no prazo 
máximo 7 (sete) dias corridos da ocorrência e com 
todos os meios e documentação a seu alcance.  
  
12.9.3.1. A parte que alegue um evento de caso 
fortuito e força maior terá o ônus da prova. 
 
12.9.3.2. Recebida a notificação mencionada nesta 
cláusula 12.9.3., as Partes estarão desobrigadas do 
cumprimento das obrigações afetadas do Contrato 
enquanto a causa do caso fortuito e da força maior 
subsista. Logo que for possível, as partes negociarão 
de boa-fé como proceder para o cumprimento do 
Contrato. Em todo caso, a parte afetada pela causa de 
caso fortuito e força maior deverá utilizar todos os 
esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa causa 
para facilitar a execução contínua do Contrato. 
 
12.9.4. Em caso de que a causa de força maior afete o 
cumprimento de uma parte substancial das Obras 
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e/ou Serviços durante um período igual ou superior a 
30 (trinta) dias, a Neoenergia poderá resolver 
antecipadamente o Contrato (sem responsabilidade 
frente ao Fornecedor) com efeitos imediatos da data 
em que assim notifique. 
 
12.9.5. Se as partes não chegarem a um acordo 
quanto à procedência ou não de um evento de força 
maior, será revolvido nos termos da cláusula 12.11. 
 
12.10 OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
12.10.1. Se qualquer disposição ou cláusula destas CG 
ou do Contrato, ou sua aplicação a qualquer pessoa 
ou circunstância seja declarada inválida, essa 
invalidade não afetará a outras disposições do 
Contrato que possam cumprir-se sem a disposição ou 
aplicação invalidada. Uma vez determinada, as Partes 
negociarão de boa-fé a modificação dessa disposição 
analisando o espírito do Contrato para recolher o 
mais fielmente possível a intenção da cláusula ou 
aplicação invalidada. 
 
12.10.2. As Partes poderão renunciar a qualquer 
direito, término ou condição destas CG ou do 
Contrato desde que a renúncia figure por escrito 
devidamente assinada. Não obstante o anterior, a 
falta ou atraso no exercício de um direito ou opção 
não se interpretará, de modo algum, como uma 
renúncia a essa disposição, direito ou opção, nem 
afetará, em forma alguma, à validade do Contrato. O 
exercício por uma das Partes de qualquer de seus 
direitos ou opções contidas no Contrato, não 
impedirá nem limitará de exercer qualquer outro 
direito que possa ter em virtude do referido 
instrumento. 
 
12.11 LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEL 
 
12.11.1 Estas CG e o Contrato são regidos pelas leis 
brasileiras e são interpretados de acordo com estas. 
 
12.11.2 Qualquer controvérsia que surja em relação 
com o Contrato será resolvida definitivamente pelo 
fora da Comarca da sede da empresa do Grupo 
Neoenergia que está contratando as Obras e/ou 
Serviços. 
 
12.11.3 Quando uma parte considerar que existe uma 
controvérsia (”Controvérsia”), essa parte dará um 
aviso por escrito formal à outra parte da existência da 
Controvérsia. 
 
12.11.4 Primeiramente, todas as Controvérsias entre 
as Partes serão transmitidos pelas Partes aos 
respectivos representantes para a resolução.  

12.11.5 Se qualquer Controvérsia não puder ser 
resolvida pelos representantes das Partes no prazo de 
30 (trinta) dias úteis após a data de notificação da 
cláusula 12.11.3, a Controvérsia será definitivamente 
resolvida de acordo com a cláusula 12.11.2. 
 
12.12 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
  
12.12.1.   O Fornecedor compromete-se a cumprir 
todas as obrigações aplicáveis em virtude da 
legislação ambiental em vigor, qualquer que seja sua 
competencia, e sem prejuízo de eventuais alterações 
que possam ocorrer no futuro  
12.12.2.  Os funcionários e/ou prepostos do 
Fornecedor  e/ou eventuais Subcontratadas devem 
conhecer e respeitar estrita e rigorosamente a 
legislação ambiental em vigor, adaptando a sua 
abordagem técnica e ambiental conforme a mesma, 
independentemente do local da execução das 
atividades. O responsável pelo fornecimento de 
Materiais ou Equipamentos indicado pela 
Formecedor, ou se for o caso, o seu representante, 
será responsável pela vigilância e cumprimento dos 
procedimentos adequados em matéria ambiental. 
  
12.12.3.. O Fornecedor  deve dotar o seu pessoal com 
formação e meios necessários à realização do seu 
trabalho, observando as cláusulas anteriores, e 
responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos, 
cuja responsabilidade lhe seja imputável por ação ou 
omissão, especialmente como resultado de não ter 
tomado as medidas preventivas adequadas a evitá-
los. 
  
12.12.4.. Caso exista qualquer incidente ambiental, o 
Fornecedor  deve informar imediatamente a 
Neoenergia e adotar, consensualmente, as medidas 
corretivas que se mostrem necessárias. Essa 
informação deverá ser apresentada por escrito, com 
referência expressa às causas, à extensão e aos 
efeitos do incidente. Os custos das ações corretivas 
serão suportados pelo Formecedor. 
  
12.12.5..  Na medida do possível, o Fornecedor 
fornecerá produtos ou materiais com etiqueta 
ecológica, e reutilizará e reciclará os resíduos gerados 
pelos produtos ou materiais fornecidos. 
  
 



Data de constituição da Empresa:

Endereço:

CEP.: Telefone: Email:

1.1 - A sua Empresa tem seus registros contábeis submetidos à auditoria independente?

Nome da filial Endereço completo CNPJ
% 

Participação
Data de constituição

Relacione os principais Representantes Legais da Empresa, nome do Presidente/Principal executivo ou equivalente:

CPF / CNPJ:
(no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher)                                                           

Inscrição Estadual:
(no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher)

1.2 - A empresa possui filial (ais), participação em coligadas, controladas ou consorciadas?

Em caso afirmativo, informar a empresa auditora:

Caso afirmativo, favor relacioná-las no quadro abaixo:

Descrição da principal atividade no CNAE: 

(no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher.)

Descrição do objeto social/tipo do negócio:

Nome de fantasia:

Prezado Fornecedor: Dentro das exigências do Programa de Integridade estabelecido pelo Grupo Neoenergia há a necessidade de melhor conhecer nossos parceiros de negócios, em especial para 

atender os incisos III e XIII , do Decreto n° 8.420/15. Neste sentido, para que um fornecedor possa se habilitar como fornecedor do Grupo Neoenergia, além de anuir com nossos documentos de 

integridade e cláusulas anticorrupção, é necessário preencher e manter atualizado este questionário. Após preenchê-lo, imprima-o e o assine, anexando uma copia da via assinada neste portal. 

Importante: Os fornecedores da Companhia Hidrelétrica Teles Pires também estão sujeitos ao preenchimento deste questionário e as informações prestadas devem abranger esta Companhia em 

adição às informações relacionadas com o Grupo Neoenergia. 

1- Identificação do Parceiro de Negócio:
Nome/Razão Social:

Capital Social:

ANEXO 10 - QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE
QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE COMPLIANCE PARA FORNECEDORES

Sim Não 

Sim Não 



Nome Endereço completo CPF/CNPJ

Nome Endereço completo CPF/CNPJ

Nome Área Cargo

2.1- Algum proprietário, sócio, acionista majoritário, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa enquadra-se na condição de PEP, conforme definido no 

§1º, artigo 1º, da Resolução nº 29, de 7 de dezembro de 2017, do COAF?

2.2 - Algum membro familiar de até 3º grau de parentesco ou afinidade, de seus proprietários,  sócios, acionistas majoritários, diretores ou empregados faz ou fez parte (nos ultimos 5 anos) de 

ente de governo nacional ou estrangeiro, incluindo ministério, agência ou departamento, órgão governamental,  empresa pública ou de economia mista, seja como funcionário, procurador, 

consultor ou prestador de serviço?

2 - Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e Conflito de Interesses:

Em caso afirmativo, informe quem é a pessoa, a posição ocupada e o órgão do governo :

Contato

Em caso afirmativo, informe quem é a pessoa, a posição ocupada e o órgão do governo :

1.5 - Relacione os colaboradores da empresa responsáveis pelo trabalho que poderão ser contatados a qualquer momento pelo Grupo Neoenergia para obtenção de informações 

complementares:

1.4 - É possível a utilização de subcontratados na execução dos trabalhos?

Em caso afirmativo, relacione as funções e, se possível, os subcontratados que serão utilizados:

% participação

1.3 - Listar abaixo todos os sócios da empresa com participação igual ou superior a 5% do capital:

% participação

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 



Em caso afirmativo, descreva-a, inclusive fornecendo o número do processo:

Descrever os canais existentes para realização de denúncias:

3.6 - Algum proprietário, acionista majoritário, sócio, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa é ou foi candidato a um cargo político ou público, ou ainda 

nomeado/apontado para tal cargo em algum estado da federação brasileira?

Em caso afirmativo, descrever a situação e informar em que empresa e área atua?

2.4 - A empresa, seus proprietários ou acionistas majoritários tem alguma ação judicial, seja como autor ou réu, contra empresas do Grupo Neoenergia?  

3.5 - De que forma a empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de funcionários, intermediários, fornecedores, prestadores de serviço e público externo? 

3.3 - A empresa possui políticas especificas para prevenção e combate a corrupção implementadas? (Política Anticorrupção). Em caso afirmativo, favor fornecer uma cópia da política ou 

documento similar.

3.3.1 - Esta política (ou outras normas que tratem de prevenção e combate à corrupção e às fraudes) aborda temas relativos ao relacionamento com o setor público? Em caso afirmativo, 

informe os itens correspondentes da política:

3 - Programa de Integridade:

Em caso afirmativo , descrever em quais circunstâncias e o ano de candidatura

3.1 - A empresa possui Código de Ética? Em caso afirmativo, favor fornecer uma cópia do Código de Ética

2.3 - Algum proprietário, acionista majoritário, sócio, diretor ou empregado possuí parente até o quarto grau de consaguinidade ou segundo grau de afinidade que seja empregado, executivo ou 

conselheiro do Grupo Neoenergia ?

3.2 - A empresa e seu representante conheceu,  está ciente e concorda que deverá cumprir as disposições do Código de Ética da Neoenergia, Código de Conduta ética para Fornecedores e 

Política Anticorrupção?

3.4 - Os funcionários recebem treinamento sobre o código de ética e/ou outros temas relacionados com ética e integridade e legislação anticorrupção? 

Caso afirmativo, como é administrado:

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 



Caso sim, informar qual partido e cargo:

3.10 - A empresa ou seus sócios  está sendo, ou foi, nos ultimos 5 (cinco) anos: 

4- Declaração do Fornecedor

b) Sujeita a qualquer mandado ou sentença de bloqueio, confisco ou perda de direito baseada em qualquer violação alegada de quaisquer leis de corrupção, lavagem de dinheiro ou de terrorismo, ou 

por violar quaisquer leis anti-lavagem de dinheiro ou anti-terrorismo?

Em caso afirmativo, descrever a situação:

a) Formalmente acusada ou  investigada por parte de autoridade governamental competente por qualquer crime, nos termos da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) ou sob os crimes previstos no 

Código Penal (capítulos II-Crimes praticados por particular contra a administração pública e II-A-dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira) ou ainda nos termos 

da Lei 12.529/11;

Em caso afirmativo de qualquer das alíneas, descreva-o ou explique cada situação.

3.9 - A Empresa, algum dos sócios, conselheiros, dirigentes ou proprietários têm qualquer condenação, ainda que não transitada em julgado, por crimes ou ilicitudes de corrupção, lavagem de 

dinheiro, improbidade administrativa, relacionados à legislação de combate a lavagem de dinheiro, de defesa da concorrência ou de licitações?

3.8 - Na execução dos serviços contratados, haverá necessidade de contato com funcionários públicos ou órgãos do governo, ou o emprego, direta ou indiretamente, de qualquer agente ou 

funcionário público, de qualquer esfera de governo?

3.8.1 - A empresa desempenhará um ou mais serviços descritos abaixo? 

Em caso afirmativo , descrever em quais circunstâncias e o ano de candidatura

3.7 - Algum proprietário, acionista majoritário, sócio, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa é executivo, diretor ou funcionário de um partido político? 

Em caso afirmativo, especifique as situações e, se possível, informe o nome e cargo do contratado:

Sim Não 

Sim Não Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Não haverá subcontratados   

Sim Não 

 Empresas de publicidade 

 Despachantes 

Escritórios de advocacia e consultoria   

 Intermediação de negócios com agentes públicos 

 Nenhuma das opções acima  



Assinatura:

Data:                                                                          

a) Confirma que as respostas aqui fornecidas são verdadeiras e corretas e autoriza o Grupo Neoenergia ou seus representantes, a verificarem e confirmarem as informações contidas neste 

questionário;

b) Está ciente e concorda em notificar imediatamente a Neoenergia sobre quaisquer alterações das informações fornecidas neste questionário ou no seu cadastro antes do início de qualquer relação 

de negócios, inclusive participação em coletas de preço, bem como qualquer alteração das informações que ocorram durante a vigência do contrato, sob pena de, a critério da Neoenergia, proceder o 

seu descadastramento, exclusão do processo de coleta ou rescisão contratual;

c) Está ciente que a decisão de sua contratação é exclusiva da Neoenergia, não servindo o sistema de cadastramento e nem o fornecimento das informações como qualquer expectativa de 

contratação;

d) Está ciente que a Neoenergia não assume qualquer responsabilidade por supostos danos causados por atrasos no seu processo de decisão de contratação, ou qualquer decisão de não contratar 

com o fornecedor;

e) O Fornecedor está ciente que todos os itens acima são extensivos a Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

Ciente e de acordo:  

Empresa:

CNPJ:

Nome do responsável pelo preenchimento: 

CPF n°:



 

 
ANEXO 11 - FORMULÁRIO DE CADASTRO SIMPLIFICADO DE FORNECEDORES 

 

 
Cadastro de Fornecedores para Pequenas Compras e Compras Descentralizadas (Pessoa Jurídica) : 

Tipo de Fornecimento:  

Descrição do Tipo de Fornecimento ( Qual o objeto do pagamenento ou tipos de serviços a serem executados?)  

Tipo de Nota Fiscal Emitida  

Razão Social  

Endereço  

Av/ Rua  

Número  

Bairro  

CEP  

Cidade/ Estado  

Telefone  

E-mail  

CNPJ  

Inscrição Municipal  

Inscrição Estadual ( se não for isento)  

O fornecedor é contribuinte de ICMS?  

Dados bancários (O titular da conta bancária deve ser o titular do cadastro)  

Banco  

Agência (com dígito)  

Conta corrente (com dígito)  

É optante do Simples Nacional?  

Alíquota ISS (caso seja optante do Simples)  

O fornecedor é optante do MEI (Microempreendor Individual)?  
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1. OBJETIVO 

Estabelecer a metodologia para gerenciamento, identificação e comunicação de requisitos do 

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no trabalho a serem atendidos por fornecedores de 

serviços e equipamentos de segurança nas empresas do Grupo Neoenergia. 

2. RESPONSABILIDADES 

Este procedimento aplica-se a todas as Empresas Prestadoras de Serviços – EMPRESAS 

CONTRATADAS pelas Empresas do Grupo Neoenergia de Distribuição (Celpe, Coelba, Cosern 

e Elektro), Transmissão, Renováveis (Hidráulicas e Eólicas) e Liberalizadas (Termope). 

Empresa Contratada 

 Cumprir e fazer cumprir todos os requisitos descritos neste documento; 

 Entregar toda a documentação referente aos seus funcionários de acordo com os processos 

de homologação e cadastro nos sistemas da Neoenergia. 

Gerência de Saúde e Segurança Neoenergia 

 Fazer cumprir todos os requisitos descritos neste Documento 

 Auditar a CONTRATADA; 

 Realizar inspeções de campo; 

 Avaliar a documentação dos profissionais da CONTRATADA, se válido, liberar o profissional 

para participar do contrato. 

Gerência de Gestão de EPS 

 Fazer cumprir todos os requisitos descritos neste Documento 

 Auditar a CONTRATADA; 

 Gestionar a inclusão e atualização dos documentos entregues pela CONTRATADA; 

 Avaliar a documentação dos profissionais da CONTRATADA para se válido, liberar o 

profissional para participar do contrato. 

Gerência de Contratos 

 Entregar cópia deste documento às EPS no momento da fase de licitação; 

 Realizar a contratação das EPS que atendam aos requisitos deste documento. 
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3. DEFINIÇÕES 

3.1. Empresas Prestadoras de Serviços (CONTRATADA)  

Empresa contratada pelo Grupo Neoenergia para realização de serviços específicos, aos quais, 

as empresas possuam expertise para a realização das atividades. 

3.2. Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

É todo dispositivo de uso individual destinado a proteger à saúde e a integridade física do 

trabalhador. Deve possuir o Certificado de Aprovação – CA, registrado no Ministério do Trabalho 

e Emprego, independente da origem de fabricação, Nacional ou Estrangeira respeitando as 

especificações dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e ser distribuído de acordo com 

o que dispõe a Norma Regulamentadora nº. 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

3.3. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) 

É todo sistema ou dispositivo de uso coletivo destinado a preservar a integridade física e saúde 
dos trabalhadores e/ou de terceiros, conforme Normas Regulamentadoras.  

3.4. Certificado de Aprovação (CA) 

É a garantia dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, para que o EPI seja 
considerado de qualidade e apto para uso.  

3.5. Análise Preliminar de Riscos (APR) 

É uma técnica de avaliação prévia dos riscos presentes na realização de uma determinada 
atividade/trabalho. Consiste no detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, e dos riscos 
envolvido nesta tarefa.  

3.6. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

É um documento emitido por médico do trabalho para informar a empresa se o funcionário está 
apto ou inapto para a realização de suas funções dentro da empresa de acordo com os riscos ao 
qual este funcionário será exposto no exercício de suas funções.  

3.7. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho é composto por 

uma equipe multidisciplinar com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho.        

3.8. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é composta por representantes dos 

empregados e empregador com a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida 

e a promoção da saúde do trabalhador. 
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3.9. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Este programa visa à promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

3.10. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)  

Este programa visa à preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
existentes no ambiente de trabalho. 

3.11. Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT)  

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelecido 
pela NR 18, Portaria nº 4 de 04/07/1995, é definido como um conjunto de ações relativas à 
segurança e à saúde do trabalho, visando a preservação da saúde e da integridade física de 
todos os trabalhadores de um canteiro de obras incluindo-se terceiros e o meio ambiente. 

3.12. Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)  

É um documento prescrito pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de 
comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos. 

3.13. Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)  

É um documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao INSS. 

3.14. Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT)  

É uma semana voltada à prevenção, tanto no que diz respeito a acidentes do trabalho quanto a 
doenças ocupacionais. 

3.15.  Diálogo Estratégico de Segurança e Comportamento (DESC) 

Evento diário, realizado no início de cada turno de trabalho, onde serão apresentados e 
discutidos com todo o pessoal da CONTRATADA, temas de segurança e medicina do trabalho. 

3.16. Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)  

Documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme 
norma, ABNT-NBR 14725. Este documento, denominado “Ficha com Dados de Segurança” 
segundo Decreto nº 2.657 de 03/07/1998 (promulga a Convenção nº 170 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT), deve ser recebido pelos empregadores que utilizem produtos 
químicos, tornando-se um documento obrigatório para a comercialização destes produtos. 
Fornece informações sobre vários aspectos dos produtos químicos (substâncias ou misturas) 
quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente; transmitindo desta maneira, conhecimentos 
sobre produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de 
emergência. 

3.17. Normas Regulamentadoras (NR)  

Normas relativas à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória pelas 
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 
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como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

3.18. Procedimentos operacionais (POP) 

Procedimento que estabelece o método específico de realizar a sequência de operação de um 
trabalho, estruturado e ensaiado previamente, objetivando transmitir ao executor, de forma clara 
e inequívoca, todos os passos a serem seguidos, os riscos envolvidos, as medidas preventivas a 
serem tomados, os recursos materiais e humanos necessários e outras informações pertinentes, 
de modo a proporcionar a execução do trabalho com qualidade e segurança. 

3.19. Sub-Contratada 

Pessoa física ou jurídica, aprovada previamente pela CONTRATANTE, legalmente habilitada e 
que, em virtude de um subcontrato com o Contratado, contrai a obrigação de parte do contrato. 
O Contratado deve exigir, fiscalizar e garantir que o Subcontratado execute suas atividades em 
perfeita consonância com as disposições do Contrato, permanecendo o Contratado única e 
exclusivamente responsável pelo integral cumprimento do Contrato junto ao CONTRATANTE. 

3.20. Demais Programas, Documentos, Normas e Legislações.  

CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica;  

CLT – Consolidações das Leis do Trabalho;  

GHE – Grupos Homogêneos de Exposição;  

ET – Especificação Técnica 

PCA – Programa de Conservação Auditiva;  

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;  

PPR – Programa de Proteção Respiratória;  

PROERGO – Programa de Ergonomia;  

TF – Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento;  

TG – Taxa de Gravidade de Acidentados com Afastamento; 

PTA – Plataforma de Trabalho Aéreo. 

4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  

O Grupo Neoenergia, ciente das suas responsabilidades, assegura seu compromisso com a 

saúde e segurança da força de trabalho como valor fundamental da organização, mantendo 

relação permanente de confiança e profissionalismo junto aos seus fornecedores, parceiros e 

com a sociedade em geral. 

As diretrizes básicas estabelecidas neste procedimento definem os deveres e as 

responsabilidades da CONTRATADA e estabelecem as orientações, requisitos e procedimentos 

concernentes à gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. As diretrizes devem ser cumpridas, 
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com objetivo de proteger as pessoas, equipamentos e instalações da unidade da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA, em decorrência da execução dos serviços nas 

dependências das Empresas do Grupo Neoenergia ou em seu nome. 

As exigências estabelecidas por este procedimento não eximem a CONTRATADA de suas 

responsabilidades legais e contratuais.  

O descumprimento das diretrizes contidas neste procedimento poderá acarretar sanções à 

CONTRATADA, ao qual poderá ser uma advertência, sanção econômica ou rescisão contratual 

prevista em contrato. 

4.1. Normas e Legislação 

A empresa CONTRATADA devem cumprir rigorosamente as exigências previstas na legislação 

vigente, nas Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis, legislações aplicáveis (federais, 

estaduais e municipais), normas técnicas aplicáveis, instruções e procedimentos internos da 

CONTRATANTE relativos à saúde e segurança do trabalho, com o objetivo de preservar a 

integridade dos empregados e da comunidade em geral, adequando-se a qualquer alteração que 

por ventura venha a ocorrer na vigência do contrato. 

4.2. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

A CONTRATADA deve constituir CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em 

função da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e do número de empregados, 

conforme NR-5. 

A CONTRATADA com menos de 20 (vinte) empregados, incluindo seus subcontratados, 
registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho - C.L.T. deverá designar 01 (um) 
empregado para participar como convidado, à reunião mensal da CIPA da CONTRATANTE, 
existente na área.  

A CONTRATADA deverá fornecer meios para que o indicado participe das reuniões e eventos 
da CIPA da CONTRATANTE. 

4.3. Comunicação de Requisitos de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional e dos 

Perigos para os Fornecedores  

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir as exigências referentes a perigos e riscos da 

CONTRATANTE atendendo a NR 09 e agentes de risco complementares (acidentes e 

ergonômicos). A avaliação do fornecedor será realizada pela CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deve apresentar os perigos aos seus empregados que estarão expostos na 

execução de suas atividades e os controles para eliminar os perigos ou reduzir os riscos. 

Após o contrato firmado, a CONTRATADA deverá cadastrar no sistema CADTERCEIROS do 

CONTRATANTE, toda documentação aplicável e exigida para cada empregado que for 

desenvolver suas atividades com base no contrato, de acordo com seu cargo, conforme ANEXO 

I – Tabela de Perfil de Competências. 
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4.4. Auditorias para Avaliação de Atendimento a Requisitos  

A CONTRATANTE realizará auditoria de segurança e medicina, na CONTRATADA, por pessoal 

qualificado e independente daquele que tem responsabilidade pela gestão do contrato. Um 

programa de auditoria será elaborado pela Área de Saúde e Segurança da CONTRATANTE 

com base na situação atual e na importância das atividades realizadas pela CONTRATADA. O 

resultado da auditoria será registrado e levado ao conhecimento do pessoal responsável pela 

CONTRATADA e ao Gestor do contrato da CONTRATADA, para a tomada das ações corretivas 

ou preventivas referentes às não conformidades reais e/ou potenciais encontradas. 

Todas as normas regulamentadoras aplicáveis aos negócios da CONTRATANTE deverão ser de 

cumprimento obrigatório por parte das empresas CONTRATADAS e SUBCONTRATADAS. 

4.5. Equipamentos de Proteção, Outros Equipamentos, ferramentas e acessórios 

Todas as empresas fornecedoras de serviços devem comprar seus materiais de segurança, 
conforme as ET (Especificações Técnicas) da CONTRATANTE e através de fornecedores 
homologados pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA que necessitar ou desejar utilizar em suas atividades outros tipos de 

equipamentos ou modelos, deverá solicitar a aprovação junto a Área de Saúde e Segurança da 

CONTRATANTE, que em conjunto com a área Corporativa de Saúde e Segurança, elaborará 

parecer final sobre a referida solicitação. 

4.6. Controle de Produtos Químicos  

Ao serem adquiridos produtos químicos por qualquer área, esta deve obrigatoriamente exigir do 

fornecedor a sua Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ (emitida 

pelo fabricante). 

4.7. Critérios relacionados ao PCMSO, Seleção de Fornecedores, Exames Médicos e 

Análises Clínicas. 

A CONTRATADA deverá fazer os exames admissionais, periódico, mudança de função, retorno 

ao trabalho e demissional para os seus empregados, de acordo com o estabelecido pela NR 7. 

Os exames médicos deverão ser realizados com base nos riscos descritos no PPRA elaborado 

pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve manter no local de trabalho o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), 

que poderá ser solicitado, a qualquer tempo, pela Gerência de Saúde Segurança do Trabalho da 

CONTRATANTE, para análise. 

A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE através de seu sistema informático, 

juntamente com os ASO (Atestados de Saúde Ocupacional) admissionais, periódicos, mudança 

de função e retorno ao trabalho de todo empregado que desempenha sua função na área da 

CONTRATADA, conforme prazos definidos pela Área de Gestão de Contratadas, a partir da data 

da assinatura do contrato e antes do início da prestação de serviços. 
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Notas:  

a) Não será permitido o início das atividades do empregado sem a apresentação do ASO, 

ficando a CONTRATADA passível das penalidades previstas em contrato. 

b) Quando do desligamento do empregado durante a vigência do contrato ou no seu 

término, deverá ser apresentado o ASO referente ao exame demissional; 

c) A CONTRATADA deverá apresentar na reunião da sua CIPA os resultados do Relatório 

Anual dos exames médicos previstos no PCMSO.  

 

A CONTRATANTE poderá, durante o período de vigência do contrato, realizar alterações em 

seu próprio PCMSO. Realizada esta alteração, fica automaticamente modificada a diretriz para o 

PCMSO da CONTRATADA. 

É de responsabilidade da CONTRATADA os custos de implantação e manutenção do PCMSO, 

através de serviços médicos próprios ou por ela contratados. 

4.8. Preparação e Atendimento a Emergência (PAE) 

A CONTRATADA deverá manter Plano de Atendimento a Emergências, com base no plano de 

emergência da Neoenergia, para o atendimento a situações de emergências pertinentes às 

atividades e serviços executados por esta. O PAE deve contemplar diversos cenários e 

tipologias, incluindo também Meio Ambiente e Segurança, devendo ser simulado conforme 

programa estabelecido. Após a sua realização deve ser emitido relatório para análise e revisto 

quanto a sua adequação, se necessário. 

4.9. Veículos, Máquinas e Equipamentos de Transporte 

A CONTRATADA deve obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente, quanto 

ao transporte de pessoas e de cargas. 

Todo veículo automotor deverá possuir câmera veicular e especificada pelo contratante e todas 

as atividades externas realizadas em cestos aéreos, escadas simples e extensíveis, escadas 

“skyladder”, quadros e painéis elétricos, leitura de consumidores, levantamento de dados na 

Rede e em consumidores, quando a serviço do CONTRATANTE, deverão ser filmadas. 

A EPS estará sujeita a penalidade financeira, conforme o contrato, nos casos de 

descumprimento dos requisitos legais e/ ou procedimentos de segurança da contratante. 

Os veículos utilitários e de passeio devem: 

a) Possuir sistema de localização veicular rastreada por satélite, com recursos de 

velocidade e georeferenciamento, com o fornecedor dos serviços e plataforma definida 

pelo CONTRATANTE; 

b) Conter os equipamentos necessários e adequados para os serviços a serem realizados. 

Eventuais alterações das características devem apresentar Certificado de Segurança 

Veicular, emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, e homologada pelo 
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Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Todo veículo, inclusive com cabine 

adaptada, deverá estar em conformidade com as leis de trânsito, devendo os mesmos 

oferecer aos empregados, as condições de conforto e segurança conforme a NR – 18; 

c) A Cabine Auxiliar, além do atendimento aos requisitos da NR-18, deve possuir duas 

portas para entrada e saída e sistema para saída de emergência para caso de 

tombamento do veículo;  

d) Possuir porta escadas de acordo com padrão estabelecido na especificação técnica do 

CONTRATANTE; 

e) Possuir plano de manutenção, sendo mantidos em condições operacionais e de 

segurança adequadas: carroceria, motor, direção, suspensão, freios, pneus, portas, 

vidros, espelhos retrovisores, instalações elétricas, e acessórios de segurança, tais 

como triângulo de sinalização e cintos de segurança. 

f) É expressamente proibido o transporte de pessoas e cargas/materiais nos mesmos 

compartimentos dos veículos. Para os veículos de passeio, quando utilizados para o 

transporte de material, devem obrigatoriamente transportar os materiais em 

compartimento isolado, como aplicação de telas/tampas; 

g) É expressamente proibido o transporte de pessoas em carrocerias e caçambas de 

veículos; 

h) O uso de pneus reformados ou recauchutados será aceito desde que seja realizado de 

acordo com os normativos do INMETRO; 

i) Os equipamentos hidráulicos (guindastes, cestas aéreas, guindautos etc.) devem 

cumprir o plano de manutenção preventivo do fabricante e operado por pessoas 

capacitadas e autorizadas, conforme a NR-12. Realizar nos equipamentos testes e 

ensaios conforme recomendações do fabricante e NR-12. 

j) Não é permitido carona em veículos que estejam a serviço das empresas do Grupo 

Neoenergia.  

k) Os veículos quando não estiverem em atividade do contrato, não poderão transitar com 

a logomarca das empresas do Grupo Neoenergia; 

As motocicletas devem: 

a) Possuir sistema de localização veicular rastreada por satélite, com recursos de 

velocidade e georeferenciamento, com o fornecedor dos serviços e plataforma definida 

pelo CONTRATANTE conforme cláusulas contratuais; 

b) É expressamente proibido o transporte de pessoas como carona, na garupa da 

motocicleta; 

c) O uso de pneus reformados ou recauchutados será aceito desde que seja realizado de 

acordo com os normativos do INMETRO; 

d) Proteção de motor (mata-cachorro); proteção de punhos e proteção anti-cerol; 
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e) As motocicletas quando não estiverem em atividade do contrato, não poderão transitar 

com a logomarca das empresas do Grupo Neoenergia. 

Veículos para transporte de explosivos 

Todo veículo que transportar explosivos, deverá ter autorização do ministério do Exército 
Brasileiro e cumprir com a Legislação Brasileira vigente para a atividade. 

Veículos com equipamentos para elevação de carga ou pessoas 

Os equipamentos hidráulicos (guindastes, cestas aéreas, guindautos etc.) devem ser adquiridos 
conforme exigências da NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, para 
que estejam adequados às características das atividades. Nos casos específicos de Cestas 
Aéreas, além da NR12, devem ser observadas as exigências da NBR 16092:2018 que define 
Especificações e Ensaios desses equipamentos. 

Alguns itens precisam de maior atenção durante a aquisição, quando avaliamos um 
equipamento de movimentação de materiais, a classificação da capacidade de carga deve ser 
compatível com os materiais que serão movimentados. Esta exigência está descrita no item 
12.8.3 da NR 12, onde é definido que os transportadores de materiais somente devem ser 
utilizados para o tipo e capacidade de carga para os quais foram projetados. 

No caso de Cestas Aéreas, além da capacidade de carga, devem ser observadas as categorias 
dos equipamentos (A, B ou C), que seguem regras de enquadramento que vão além da tensão 
de trabalho, suas definições estão na NBR 16092. Reforçamos que para o trabalho ao potencial 
são admitidas apenas Cestas Aéreas da categoria A. 

Adquiridos os equipamentos, devem ser cumpridas as exigências das normas vigentes para 
garantir que as inspeções, manutenções e ensaios dos equipamentos sejam realizados dentro 
dos parâmetros e registrados corretamente. 

Na NR12, item 12.11.1, é definido que as máquinas e equipamentos devem ser submetidos a 
manutenções na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional legalmente 
habilitado ou por profissional qualificado, conforme as normas técnicas oficiais ou normas 
técnicas internacionais aplicáveis.  

Além disso, no item 12.11.2, é exigido que as manutenções devem ser registradas em livro 
próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa, com os seguintes dados:  

a) intervenções realizadas;  

b) data da realização de cada intervenção;  

c) serviço realizado;  

d) peças reparadas ou substituídas;  

e) condições de segurança do equipamento;  

f) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e  

g) nome do responsável pela execução das intervenções. 
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Em relação aos ensaios, é fundamental que o fornecedor que realizará o serviço, seja habilitado 
e possua responsável técnico pelos laudos. Além disso, os critérios mínimos para aprovação dos 
equipamentos, devem ser retirados das normas vigentes. 

4.10. Monitoramento dos Serviços por Câmera  

Toda e qualquer atividade realizada a serviço da CONTRATANTE, deverá ser gravada (filmada) 
através de câmera de monitoramento, incluem-se nesta premissa as empresas CONTRATADAS 
e suas SUBCONTRATADAS. 

Toda a gravação de vídeos de atividades e deslocamentos, quando ao serviço do 

CONTRATANTE, deverá ser disponibilizado pela empresa CONTRATADA na forma e período 

que o CONTRATANTE solicitar. 

As justificativas para a não filmagem dos serviços deverão ser apresentadas na frente da 

câmera, antes de iniciar os serviços. 

A CONTRATADA deverá constituir seu próprio centro de monitoramento das atividades de 

campo, devendo a mesma, através de imagens, avaliar se seus colaboradores estão atuando 

corretamente acerca das questões de segurança, legislação, procedimentos, qualidade e 

conduta ética. 

O centro de monitoramento da CONTRATADA poderá ser auditado a qualquer momento pelo 

CONTRATANTE. 

A empresa CONTRATADA deverá enviar relatório ao CONTRATANTE a cada trimestre, de 

acordo com modelo da CONTRATANTE. 

Todas as câmeras de monitoramento deverão atender às especificações do contratante. 

4.11. Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

A CONTRATADA deverá prover instalações que permitam condições sanitárias e de conforto ao 

seu empregado de acordo com o seu quadro de funcionários, tais como: instalações sanitárias, 

vestiários, refeitório, cozinha, alojamento, bebedouros com filtro, entre outros requisitos 

estabelecidos na NR-24. 

Para as atividades externas em campo a CONTRATADA, também deverá cumprir os requisitos 

da NR-24 referente as condições sanitárias e alimentação. 

4.12. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) da CONTRATADA 

CONTRATADA com grau de risco menor que o da CONTRATANTE, deverá considerar o 

dimensionamento do SESMT conforme grau de risco 3 da CONTRATANTE. 

CONTRATADA com grau de risco maior que o da CONTRATANTE, deverá dimensionar o 

SESMT conforme estabelecido na NR 4. 
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Nos casos em que a CONTRATADA não for legalmente obrigada a manter profissional 

especializado, deverá a mesma contratar o serviço profissional de Segurança do Trabalho.  

O profissional de segurança do trabalho da CONTRATADA deverá realizar suas atividades em 

tempo integral, sendo vedado o exercício de atividades que não sejam aquelas previstas na 

NR4. 

4.13. Treinamento 

A CONTRATADA deverá capacitar seus empregados em treinamentos específicos de acordo 

com os procedimentos de trabalho da CONTRATANTE.  

Os cursos de capacitação devem atender integralmente aos programas mínimos estabelecidos 

pela CONTRATANTE, de forma a capacitar os empregados de acordo com as atividades que 

irão desenvolver e conforme conteúdo e método definido por Normas Regulamentadoras.  

A CONTRATADA deverá treinar seus empregados sobre prevenção de acidentes conforme o 

perfil de cargos definidos pela CONTRATANTE. 

4.14. Comunicação de acidentes e incidentes 

A CONTRATADA obriga-se a comunicar ao Serviço de Segurança do Trabalho da 

CONTRATANTE e ao Gestor responsável pelo contrato, toda ocorrência de acidente do 

trabalho, incidentes ou desvios críticos de qualquer natureza. Esta comunicação deverá ser 

realizada imediatamente após a ocorrência. 

Quando ocorrer acidente, incidentes ou desvios críticos, a CONTRATADA deve proceder 

conforme procedimento DIS-OT-PES-010 Comunicação e Tratamento de Incidentes, definido 

pelo CONTRATANTE. Assim como a entrega de toda a documentação relativa ao evento, 

descrita neste procedimento. 

Conforme o DIS-OT-PES-010, a CAT deverá ser aberta pela empresa contratada em um prazo 

máximo de 24 horas após a ocorrência do acidente e cópia deve ser enviada ao 

CONTRATANTE.  

A CAT também deve ser incluída em anexo ao relatório de investigação de acidentes do trabalho 

em qualquer acidente ocorrido com a força de trabalho, seja este do trabalho, trajeto, com ou 

sem afastamento, e este enviados ao CONTRATANTE. 

Nota: por qualquer que seja o motivo da indefinição sobre o afastamento ou não do 

acidentado de suas atividades laborais ou falta de informações sobre o evento, a CAT deve 

ser aberta de maneira parcial para atender os prazos legais e normativos aqui descritos. Está 

CAT deve ser informada ao CONTRATANTE e substituída pelo documento final assim que os 

motivos da abertura parcial forem sanados. 
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A CONTRATADA deverá acompanhar e manter informado o Gestor do Contrato e a área de 

Saúde e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE sobre a recuperação e estado de saúde do 

acidentado, dias de afastamento, e informar quando do retorno ao trabalho. 

Em todos os eventos de acidentes e incidentes, principalmente nos casos graves e fatais, a 

CONTRATADA deverá prestar total assistência a(s) vítimas e seus familiares, inclusive com 

recursos adicionais, se necessário. 

4.15. Análise Preliminar de Risco (APR) 

A APR é uma importante e consagrada técnica de gerenciamento de riscos, devendo ser 

realizada, por toda a equipe, antes do início das atividades, identificando os riscos e as medidas 

de controle, visando garantir a saúde e segurança no trabalho.  

A APR deve ser realizada em formulário preenchido pelo líder da equipe com a participação de 

todos os integrantes da equipe e arquivada na CONTRATADA. 

Todos os empregados das CONTRATADAS que atuam no Sistema Elétrico de Potência – SEP, 

devem realizar treinamento sobre Análise Preliminar de Risco – APR. Esse tema deve ser 

abordado periodicamente, nos DESCs. 

A APR deve estar em local de fácil acesso, na frente de trabalho. Caso haja alguma mudança no 

ambiente de trabalho durante a execução da sua atividade a mesma poderá ser reavaliada. 

4.16. Monitoramento e Medição 

O desempenho da saúde e segurança na CONTRATADA será monitorado regularmente pela 

CONTRATANTE, com base no(s): 

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido na norma 

regulamentadora NR 09, com medições das condições ambientais, como por exemplo, as 

medições de nível de ruído, iluminação e temperatura etc; 

b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), estabelecido na NR 7, 

para monitorar a saúde do empregado através de exames periódicos, permitindo avaliar 

se os controles operacionais estão funcionando adequadamente e se é necessário o 

estabelecimento de novos controles; 

c) Na verificação do atendimento da conformidade legal; e, 

d) Indicadores de desempenho de Segurança e Medicina do Trabalho descritos abaixo: 

 Taxa de Frequência Acidente com Afastamento; 

 Taxa de Gravidade; 

 Taxa de Frequência de Acidentes de Veículo ou Trânsito; e 

 Controle de Multas / Empregado. 

A CONTRATADA realizará inspeção em equipamento, ferramenta, dispositivo isolante, 

equipamento com material isolante, escada, EPI, veículo e demais onde o aspecto de segurança 
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do trabalho é condição básica, devendo ser realizada com base na instrução de segurança da 

Neoenergia, mantendo os registros para futuras comprovações em fiscalizações e auditorias. 

A CONTRATANTE realizará inspeções de segurança do trabalho no campo conforme 

estabelecido em contrato.  

A CONTRATADA deve realizar testes semanalmente de alcoolemia em seus funcionários 

através de uso de etilômetro (bafômetro). O teste deve ser realizado com escolha aleatória ou 

em todos os eles. 

A CONTRATADA deve realizar inspeção de segurança do trabalho em sua equipe de campo. 

Um programa anual de inspeção deverá ser estabelecido com base na situação atual e na 

importância das atividades realizadas pelas suas unidades. Os resultados das inspeções devem 

ser registrados e levados ao conhecimento do pessoal responsável pela equipe inspecionada, 

para a tomada das ações corretivas ou preventivas referentes às não conformidades reais e/ou 

potenciais encontradas. 

4.17. Plano de Trabalho para Gestão Segurança 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar para validação da CONTRATANTE um plano de 

trabalho de Gestão de Segurança, este plano será monitorado pelo Gestor do Contrato, o plano 

deverá conter ações de prevenção de acidentes, tais como, meta de acompanhamentos de 

segurança em campo, campanhas de prevenção de acidentes, controle estatísticos de 

indicadores de segurança, monitoramento dos treinamentos e processos de segurança, 

reposição de equipamentos de segurança entre outras ações pertinentes ao escopo do contrato. 

4.18. Recepção da Empresa CONTRATADA 

A recepção da CONTRATADA e sua(s) SUBCONTRATADA(s) deverá, obrigatoriamente, ocorrer 

antes do início das atividades CONTRATADAS, visando orientar e verificar o cumprimento da 

legislação e normas regulamentadoras vigentes, normas técnicas, padrões e procedimentos 

internos da CONTRATANTE, bem como o cumprimento das exigências contratuais. 

A recepção será realizada por comissão composta pelo Administrador de Contrato e pela área 

de Saúde e Segurança conforme responsabilidades legais e contratuais. 

O procedimento de Recepção da CONTRATADA e suas SUBCONTRATADAS está descrito no 

procedimento DIS-OT-PES-019 Recepção e Contratação de Prestadoras de Serviço. 

4.19. Análise Crítica pela Direção da CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá analisar criticamente os resultados obtidos de sua gestão de 
segurança e medicina do trabalho, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua 
pertinência, adequação e eficácia. A análise deve ser realizada levando em consideração os 
seguintes pontos:  

 Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores; 
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 Adequação dos recursos (financeiros, humanos e materiais); 

 Avaliação dos efeitos provenientes da alteração de legislação ou tecnologia; 

 Dados estatísticos relacionados a eventos acidentais ocorridos; 

 Eficácia do processo de comunicação / divulgação dos perigos; 

 Estabelecimento ou atualização dos objetivos de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Recomendações de melhorias; 

 Resultados das metas dos objetivos estabelecidos; 

 Resultados de auditorias da CONTRATANTE; 

 Resultados de simulado ou atendimento à emergência; 

 Resultados de investigação de eventos acidentais;  

 Situação das ações corretivas e preventivas. 

Deverão ser mantidos todos os registros dos resultados da análise crítica e das ações 
resultantes. 

4.20. Perfil e Qualificação de Pessoal 

A qualificação e a capacitação formal dos empregados serão exigidas e validadas antes do início 

das atividades de acordo com a função e atividades a serem executadas, conforme 

procedimentos internos aplicáveis as empresas do Grupo Neoenergia. A CONTRATADA além 

de manter os certificados e demais documentos no cadastro do empregado, deverá 

disponibilizar meios que a qualquer momento, permita comprovar a qualificação e/ou 

capacitação do profissional, em eventual fiscalização de campo. 

Os treinamentos aos colaboradores das empresas CONTRATADAS, somente serão 

considerados válidos se for realizado por instituição homologada pelo CONTRATANTE. A 

relação de empresas homologadas para a formação de pessoas se encontrará disponível na 

Área de Saúde e Segurança do Trabalho, responsável pela homologação e, da Área de 

Metodologia de Segurança. 

Reciclagens de treinamentos e das NR poderão ser realizadas por profissionais da 

CONTRATADA desde que estes profissionais atendam aos requisitos mínimos contidos no item 

6.1 deste documento e as Normas Regulamentadoras, principalmente a NR-01. 

De acordo com cada perfil, a comprovação do grau de instrução escolar do empregado será feita 

através de apresentação de diploma. 

O perfil para encarregados e coordenadores de equipes de campo estão definidos no ANEXO II 

deste procedimento, e a CONTRATADA deverá apresentar avaliação psicológica com base nos 

critérios descritos no ANEXO II. 

A CONTRATADA deverá cadastrar no sistema do CONTRATANTE, toda documentação de 

formação de pessoas aplicáveis e exigíveis para cada empregado que for desenvolver suas 

atividades com base no contrato, de acordo com seu cargo, conforme ANEXO I – Tabela de 

Perfil de Competências. 
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4.21. Homologação 

4.21.1. Documentação da Empresa  

Para a homologação das empresas de treinamentos, se farão necessários os seguintes critérios: 

- CNPJ da Empresa; 

- Contrato social; 

- Habilitação dos instrutores em seus respectivos conselhos de classe; 

- Certidão de Registro e Quitação – CRQ para cada instrutor em seu conselho de classe; 

- Local para aula teórica e das instalações de rede elétrica (pedagógica) para o referido 

treinamento; 

- Cadastro junto ao MEC ou parceria com instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, 
para cursos de qualificação: 

o Conforme NR 10, no item 10.8.1: É considerado trabalhador qualificado aquele que 
comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo 
Sistema Oficial de Ensino; 

o Curso de Eletricista de Rede e Eletricista de Linha Viva são cursos de qualificação, 
portanto será necessário cadastro junto ao MEC, visto que cursos livres são NR 
10, NR 33, NR 35 e afins. 

A grade curricular e a carga horária dos cursos de formação se encontram disponíveis através 
da Área de Gestão de Contratadas. 

Nota 1: Aceitamos parceria com Instituição de ensino, para tanto, enviar a documentação 
pertinente da Instituição e o contrato entre as partes. 

Nota 2: Bombeiros Militares podem realizar treinamentos de primeiros socorros, brigada 
de emergência e trabalhos em altura. Para esta categoria profissional, a identidade militar 
tem o mesmo valor que o CRQ.  

Nota 3: Instrutores de trânsito podem realizar cursos de direção defensiva. Para esta 
categoria profissional, o registro do profissional junto ao Detran tem o mesmo valor que o 
CRQ.  

Nota 4: Os certificados emitidos pela empresa homologada deverão conter a assinatura 
dos instrutores habilitados da relação acima.  

Nota 5: Nos treinamentos para procedimentos técnicos e operacionais (POP), a Área de 
Metodologia de Segurança define através de uma lista os profissionais homologados.  

4.21.1. Documentação dos Instrutores  
- Preencher a planilha curso desejado e respectivos instrutores, conforme anexos III e IV; 
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- Diploma (graduação / pós graduação); 

- Registro no conselho de classe; 

- Quitação no conselho; 

- Certificados de cursos específicos na área da disciplina a ser ministrar; 

- Comprovante de proficiência na disciplina a ser ministrada. 

Após a análise das documentações é realizada uma visita técnica ao estabelecimento da 
empresa para avaliação das salas de aula, material de trabalho (EPI, EPC, acessório, 
ferramental) e rede didática. 

Nota 1: Enviar um e-mail por instrutor contendo toda a documentação inerente às 
disciplinas que ministrará. 

Nota 2: Não homologamos empresa de treinamento exclusivamente in company, e sim 
escola que possui estrutura física e pedagógica para atendimento à sociedade, que 
também pode realizar treinamento em outras localidades, desde que garanta as premissas 
básicas de recurso. 

 

4.22. Particularidades dos Serviços Realizados No SEP – Sistema Elétrico de Potência 

4.22.1. Trabalho em Altura 

É considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do 

nível inferior, onde haja risco de queda. 

A CONTRATADA deve cumprir os requisitos e as medidas de proteção conforme estabelece a 

NR35. 

4.22.2. Serviços de LINHA VIVA em alta tensão 

Todos os procedimentos para trabalhos com linha viva devem ser solicitados a Área de 

Metodologia de Segurança.  

As lavagens de isoladores com linha viva não podem ser realizadas de modo manual por meio 

de pistolas de lavagem, para esta atividade deverá ser utilizado o robô de lavagem, devendo ser 

este comandado por controle remoto. 

Quando da lavagem dos isoladores com linha viva ou qualquer outra atividade em linha viva, fica 

proibido o contato de pessoas com o poste de intervenção ou com o caminhão da equipe, que 

por sua vez deverá estar aterrado. 
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4.22.3. Serviços em Linha Morta 

Todos os procedimentos para trabalhos com linha morta devem ser solicitados a Área de 

Metodologia de Segurança 

O cumprimento das 05 regras de ouro é obrigatório por parte da equipe e das pessoas que 

forem realizar a intervenção no sistema. 

As equipes deverão possuir tantos quantos conjuntos de aterramentos sejam necessários para a 

realização da atividade de forma segura, devendo estar bem definidas a zona protegida e zona 

de trabalho. 

4.22.4. Atividades de movimentação de cargas e pessoas 

Todo material de elevação de cargas e pessoas deverá possuir laudo de avaliação de empresa 

especializada ou de engenheiro mecânico, devendo estar anexado ao laudo a ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA do estado em que o serviço estiver sendo 

prestado. 

Todo acessório de movimentação deverá possuir certificação de carga conforme especificado 

pelo CONTRATANTE, não sendo permitido o uso de qualquer produto artesanal. 

Todo o controle de balanço da carga suspensa deverá ser realizado por meio de guias, aos 

quais podem ser cordas ou varas, não devendo as pessoas estarem presentes abaixo ou em 

zonas de projeções da carga no caso de queda. 

O transporte, a movimentação e o manuseio de materiais, tanto de forma mecânica, quanto 

manual devem obedecer ao descrito na NR 11, para outras situações verificar o item 14 da NR 

18. 

As máquinas e equipamentos, bem como a sua utilização deverão atender aos requisitos da 

NR12. 

As cestas deverão atender os requisitos do Anexo XII da NR12. 

Nota: Conforme requisito legal vigente, não será permitido realização de atividades com uso de 

cesto aéreo acoplado em equipamento de guindar. 

5. CONTROLE DE REGISTRO 
CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Responsável Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção 
Descarte 

Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 
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6. REFERÊNCIAS 

Norma ABNT ISO 45001:2018. 

Lei nº 6.514/77 – Segurança e Medicina do Trabalho 

7. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DIS-PRO-PES-002 Segurança Ocupacional 

DIS-OT-PES-010 Comunicação e Tratamento de Incidentes  

DIS-OT-PES-019 Recepção e Integração de Prestadores de Serviço 

DIS-OT-PES-030 Auditoria de Saúde e Segurança para Contratadas 

9. DOCUMENTOS ANTECESSORES 

PRO.CORPORAT-SEGU-0007 PST Gestão de Segurança para Fornecedores 

10.  ANEXO 

ANEXOS I – Tabela de Perfil de Competências 

ANEXO II – Perfil para Encarregados e Coordenadores de Equipes de Campo para Prestadores 
de Serviços em Redes 

ANEXO III – Instrutores Credenciados – Homologação 

ANEXO IV – Informações para Homologação de Fornecedores de Treinamento 

 

 

 

 

Revisão Data Alterações em relação à versão anterior 

00 21/11/2019 Emissão do documento. 

01 04/05/2020 Revisão do documento. 

02 03/06/2021 Atualização itens 4.21 e 8 
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ANEXO I – TABELA DE PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

ANEXO I - TABELA DE PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

ATIVIDADE CARGO EXPERIÊNCIA REQUISITOS 

Atendimento Comercial 

Cargos 
Administrativos 

NA Ensino Médio  

Eletricista NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica * 

Ensino Médio  

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP  

Eletrotécnico NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica  

Diploma do Curso de Eletrotécnico  

Habilitação do CREA 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Atendente e 
Operador de Call 
Center 

NA 

Ensino Médio 

Avaliação Psicológica  

Curso de atendente e operador de call center 

Leiturista NA 

Ensino Fundamental 

Avaliação Psicológica  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Motorista ou 
motociclista 

NA 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria 

Curso de Pilotagem Defensiva (motociclista) ou 
Direção Defensiva (motorista de carro leve ou 
pesado) 
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ANEXO I - TABELA DE PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

ATIVIDADE CARGO EXPERIÊNCIA REQUISITOS 

 

 

 

 

 

Construção de redes de 
AT/MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de redes de 
AT/MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de redes de 
AT/MT/BT 

 

 

Encarregado 

Mínimo de um 
ano como 

eletricista de 
construção ou 
manutenção 
preventiva 

 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Ensino Médio 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Eletricista NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Operador de cesto aéreo - PTA (caso trabalhe em 
cesta aérea) 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Ajudante de 
Eletricista 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Montador 
Eletricista 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 
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Construção de redes de 
AT/MT/BT 

 

 

Montador 
Eletricista 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Operador de cesto aéreo - PTA (caso trabalhe em 
cesto aéreo) 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Motorista NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria  

Curso de Direção Defensiva 

Operador de 
Guindauto ou 
Operador de 
Cesto Aéreo 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Operador de Guindauto ou Operador de Cesto 
Aéreo 

Projetista NA Curso de Projetista 

 

 

 

 

Manutenção preventiva de 
redes de AT/MT/BT 

 

 

 

Encarregado 

Mínimo de um 
ano como 

eletricista de 
construção ou 
manutenção 
preventiva 

 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10  

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Ensino Médio 

C
óp

ia
 n

ão
 c

on
tro

la
da

 - 
19

/1
0/

20
21



 

MACROPROCESSO: 
PES - Pessoas 

CÓDIGO:
 

DIS-OT-PES-009 

PROCESSO: 
Segurança Ocupacional 

REV.: 

02 

Nº PÁG.:
 
23/36 

SUBPROCESSO:
 

Gestão da Segurança de Fornecedores 

DATA DE APROVAÇÃO: 
03/06/2021 

DESCRIÇÃO: 

 Gestão de Segurança para Fornecedores 

APROVADOR 

HARLEY NOBRE ALBUQUERQUE 

 

Para retornar ao sumário clique AQUI 

 Internal Use 

ANEXO I - TABELA DE PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

ATIVIDADE CARGO EXPERIÊNCIA REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção preventiva de 
redes de AT/MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção preventiva de 
redes de AT/MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

 

Eletricista 

 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Operador de cesto aéreo - PTA (caso trabalhe em 
cesto aéreo) 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Ajudante de 
Eletricista 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Montador 
Eletricista 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Operador de cesto aéreo - PTA (caso trabalhe em 
cesto aéreo) 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 
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Manutenção preventiva de 
redes de AT/MT/BT 

Motorista 

 

 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Treinamento em Direção Defensiva 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria  

 

Operador de 
Guindauto ou 
Operador de 
Cesto Aéreo 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Operador de Guindauto ou Operador de Cesto 
Aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços em Linha Viva 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregado 
(turma de MT) 

Mínimo de 02 
anos como 

Eletricista de 
Linha Viva de 

MT 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Avaliação Psicológica* 

Curso de Linha Viva para Redes e Subestações 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Operador de Cesto Aéreo - PTA  
 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

 

 

 

Eletricista (turma 
de MT) 

 

 

 

Mínimo de 01 
ano como 

eletricista de 
construção ou 
manutenção 

MT/BT 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Avaliação Psicológica* 

Curso de Linha Viva para Redes e Subestações 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10  
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Serviços em Linha Viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços em Linha Viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Operador de Cesto Aéreo - PTA 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

 

 

 

 

 

 

Encarregado 
(turma de AT) 

 

 

 

 

 

Mínimo de 03 
anos como 

Eletricista de 
Linha Viva de AT 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Avaliação Psicológica 

Curso de Linha Viva para Redes e Subestações 

Possuir formação no curso de Eletrotécnica 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 

Curso Operador de Cesto Aéreo - PTA 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

 

 

 

 

 

 

Eletricista (turma 
de AT) 

 

 

 

 

 

Mínimo de 02 
anos como 

eletricista de 
construção ou 

manutenção de 
AT 

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 

Curso de Linha Viva para Redes e Subestações 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10  

Curso Operador de Cesto Aéreo - PTA 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

 

 

Supervisor MT ou 

 

 

Mínimo de 03 
anos como 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 
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Serviços em Linha Viva 

AT encarregado de 
turma de linha 
viva de MT ou 

AT 

Avaliação Psicológica 

Curso de Linha Viva para Redes e Subestações 

Possuir formação no curso de Eletrotécnica 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

 

Motorista 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria  

Curso de Direção Defensiva 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda de árvores em redes 
BT/MT/AT e atividades de 
capina 

 

 

 

 

 

 

Encarregado NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10  

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Curso de Eletricista de Redes de Distribuição ou 
Formação em Eletrotécnica 

Ensino médio 

Curso Operador de Cesto Aéreo – Plataformas de 
Trabalhos Aéreos 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Eletricista ou 
Eletricista 
Podador 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso de Eletricista conforme especificação da Área 
de Gestão de Contratos e Metodologia de Segurança 

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 
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Poda de árvores em redes 
BT/MT/AT e atividades de 
capina 

Operador de cesto aéreo - PTA (caso trabalhe em 
cesto aéreo) 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Motorista NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares  

Avaliação Psicológica*  

Ensino Fundamental 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria  

Curso de Direção Defensiva 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Capinador  NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10  

Curso Complementar da Norma Regulamentadora NR 
10 (obrigatório para realização de capina em 
subestações). 

Ensino Fundamental (Mínimo 5º ano/ 4ª série) ou 
comprovação através de avaliação por instituição 
cadastrada no Grupo Neoenergia 

 

 

 

 

 

 

Obras civis, manutenções 
prediais e industriais, 
serviços de solda e corte a 
quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre de obra 

 

NA 

Ensino Fundamental (Mínimo 7º ano / 6ª série) 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento Admissional (conteúdo de acordo com o 
item 18.28.2 da NR-18) só para profissionais da 
Construção Civil 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Pedreiro NA 

Ensino Fundamental (Mínimo 5ª ano/ 4ª série) ou 
comprovação através de avaliação por instituição 
cadastrada no Grupo Neoenergia 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Treinamento Admissional (conteúdo de acordo com o 
item 18.28.2 da NR-18) só para profissionais da 
Construção Civil.  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 
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Obras civis, manutenções 
prediais e industriais, 
serviços de solda e corte a 
quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras civis, manutenções 
prediais e industriais, 
serviços de solda e corte a 
quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldador NA 

Curso de soldador 

Ensino Fundamental 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento Admissional (conteúdo de acordo com o 
item 18.28.2 da NR-18) só para profissionais da 
Construção Civil.  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Servente NA 

Ensino Fundamental (Mínimo 5ª ano/ 4ª série) ou 
comprovação através de avaliação por instituição 
cadastrada no Grupo Neoenergia 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento Admissional (conteúdo de acordo com o 
item 18.28.2 da NR-18) só para profissionais da 
Construção Civil.  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Demais funções: 
calceteiros, etc. 

NA 

Ensino Fundamental (Mínimo 5ª ano/ 4ª série) ou 
comprovação através de avaliação por instituição 
cadastrada no Grupo Neoenergia 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento Admissional (conteúdo de acordo com o 
item 18.28.2 da NR-18) só para profissionais da 
Construção Civil.  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Pintor  NA 

Ensino Fundamental (Mínimo 5ª ano/ 4ª série) ou 
comprovação através de avaliação por instituição 
cadastrada no Grupo Neoenergia 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento em FISPQ (Produtos Químicos) 

Artífice  NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental  

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Treinamento em FISPQ (Produtos Químicos)  

Qualificação de acordo com as funções que irá 
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Obras civis, manutenções 
prediais e industriais, 
serviços de solda e corte a 
quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras civis, manutenções 
prediais e industriais, 
serviços de solda e corte a 
quente. 

realizar (ex.: bombeiro mecânico, eletricista, etc.)  

Mecânico de 
refrigeração 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Curso de refrigeração e ar condicionado 

Operador de 
equipamento de 
refrigeração 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Ensino Fundamental 

Curso de refrigeração e ar condicionado 

Eletricista de 
manutenção 
predial 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10 

Curso de Trabalhos em Altura NR 35 

Avaliação psicológica* 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

Supervisor de 
manutenção 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação psicológica 

Ensino Médio 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

Auxiliar de 
manutenção 

NA 

Ensino Fundamental 

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade – POP 

Encanador  

Ensino Fundamental 

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 
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Manutenções de 
elevadores 

Técnico de 
manutenção 

NA 

Curso de manutenção de elevadores 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Curso de NR35 

Treinamento em FISPQ (Produtos Químicos) 

Entrega de documentos e 
transporte de passageiros 

 

Motociclista 
mensageiro 

 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Curso de Pilotagem Defensiva 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria A 

Motorista de 
passageiros 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Treinamento em Direção Defensiva 

Curso de Direção Defensiva 

Carteira nacional de habilitação na categoria 
compatível com o veículo 

Trabalho com explosivos 

Blaster NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Avaliação Psicológica* 

Treinamento no Manuseio de Explosivos (Curso de 
BLASTER) 

Treinamento no procedimento operacional da 
atividade (procedimento de manuseio de explosivos) 

Motorista de carro 
que transporta 
explosivos 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Curso de MOPP - Movimentação e Operação de 
Produtos Perigosos com observação na Carteira 
Habilitação para conduzir Carga Perigosa.  

Curso de Direção Defensiva 

Treinamento no Manuseio de Explosivos (Curso de 
BLASTER)  

Treinamento no procedimento operacional da 
atividade (procedimento de manuseio de explosivos) 

Montagem de torres 
metálicas de 
telecomunicações 

Profissionais 
montadores 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Avaliação Psicológica* 
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Ensino Médio 

Curso Básico da Norma Regulamentadora NR 10. 
Exigido para quando a atividade for realizada em 
Subestações.  

Curso de Trabalhos em Altura NR 35  

Treinamento no Procedimento Operacional da 
atividade - POP 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Técnico de 
Segurança 

Desejável 
conhecimento no 
setor elétrico e 

na norma 
OHSAS18001 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino médio 

Diploma de técnico de segurança do trabalho 

Registro no MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

Habilitação do CREA (quando houver) 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B 

 

Engenheiro de Segurança 
do Trabalho 

Engenheiro de 
Segurança 

 

Desejável 
formação em 
Engenharia 
Elétrica e na 

norma 
OHSAS18001 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Pós graduação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho 

Diploma de Engenharia - qualquer modalidade 

Registro no MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

Habilitação do CREA 

Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B 

Zeladoria e Jardinagem Zelador NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Capacitação na FISPQ (Produtos Químicos)  

Vigilância armada Vigilante NA 

Ensino Fundamental 

Avaliação Psicológica*  

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Treinamento no procedimento de troca de turno 

Operação de máquinas 
Operador de 
Máquinas 

NA 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Com 
Exames Médicos Complementares 

Ensino Fundamental 

Curso de Operação de Máquinas de acordo com NR-
12  

Curso de Formação específica no equipamento a ser 
operado  
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Atividades omissas Cargos omissos NA 

As atividades e cargos não contemplados nesta 
tabela deverão ser analisados pela área de gestão de 
empresas CONTRATADAS em conjunto com as 
áreas de Segurança do Trabalho do Grupo 
Neoenergia. 

* Avaliação Psicológica: deverão ser realizadas avaliações psicológicas com base nos critérios de: atenção concentrada, 
raciocínio lógico, autocontrole, cooperação, objetividade, organização e trabalho em equipe. 

 

ANEXO II – PERFIL PARA ENCARREGADOS E COORDENADORES DE EQUIPES DE 
CAMPO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM REDES 

 
Área de atuação: construção e manutenção de redes elétricas de baixa, média e alta tensão.   
 
Subordinados: eletricistas, podadores, auxiliar de serviços elétricos, ajudantes, serventes e 
motoristas.  
 
SUMÁRIO DO CARGO 
Acompanhar, orientar e supervisionar em campo a execução dos serviços, de acordo com os 
procedimentos de trabalho e de segurança do trabalho referentes às atividades a serem executadas.  
 
ATIVIDADES:  

 Garantir a participação de toda equipe nos DESCs. 

 Reunir a equipe e verificar se todos encontram-se em condições físicas e psicológicas 
adequadas para a execução dos serviços. 

 Avaliar as atividades que serão executadas durante o dia e planejar a execução das mesmas 
(rota, materiais, equipamentos). 

 Exercer o papel do Guardião da Vida, e quando necessário, definir mais de um Guardião na 
equipe. 

 Inspecionar a condição de uso dos equipamentos de proteção individual, coletiva e 
ferramental, caminhão, câmera, formulários de APR (avaliação preliminar de risco), autorização de 
acesso à rede, equipamentos elétricos isolantes (ensaios vigentes) e equipamentos de proteção. 

 Realizar a análise preliminar dos riscos. 

 Garantir que a câmera do veículo esteja filmando a atividade. 

 Distribuir materiais e equipamentos necessários, orientando o uso correto ou aplicação 
adequada, antes da execução dos serviços. Em caso de materiais, ferramentais ou equipamentos 
danificados ou inadequados, providenciar a reposição, caso necessário. 

 Comunicar ao centro de operações de sistema (COI) todo e qualquer trabalho a ser 
executado com o corte efetivo de tensão – 05 regras de ouro, salvo em caso de trabalhos com 
equipes de linhas energizadas (linha viva), que neste caso deve solicitar o bloqueio do religamento 
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automático do circuito, se tratando de tarefas a serem executadas que necessitem do bloqueio de 
alimentadores. 

 Cumprir e garantir o cumprimento das 5 (cinco) regras de ouro para toda equipe. 

 Garantir que a execução dos serviços seja realizada somente por pessoas devidamente 
capacitadas, qualificadas, certificadas, habilitadas e autorizadas. 

 Acompanhar, orientar e supervisionar a execução dos serviços de acordo com a Análise 
Preliminar de Riscos - APR. 

 Cumprir e fazer com que todos os colaboradores de sua equipe cumpram com os 
procedimentos de trabalho e procedimentos de segurança do trabalho, normas técnicas, de 
segurança e qualidade, todos vigentes. 

 Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas 
ações ou omissões no trabalho. 

 Mediar conflitos e divergências por ventura entre os membros de sua equipe. 

 Comunicar ao Centro de Operações de Sistema (COI) o término dos serviços realizados no 
campo e entrega da rede de distribuição em Alta Tensão - AT ou Baixa Tensão - BT informando o 
estado da mesma para a Operação. 

 Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que 
considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. 

 Efetuar o fechamento do trabalho diário e liberação dos respectivos documentos do controle 
de produção e materiais utilizados, bem como apontamentos relativos as alterações do projeto 
original, se for o caso. 

 

CONTATOS EXTERNOS 
Manter contatos com clientes para esclarecer dúvidas sobre os serviços realizados, quando 
necessário. 
  
FORMAÇÃO 
Conforme definido no ANEXO I. 
 
COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O CARGO  
 

 LIDERANÇA 

 Capacidade de dirigir ou comandar a equipe. 

 Incentivar e motivar pessoas no alcance da execução de tarefas. 

 Ter voz de comando. 

 

 TOMADA DE DECISÃO 

 Capacidade em dar soluções para os problemas com agilidade, avaliando os riscos.  

 Capacidade para avaliar a situação de trabalho, considerando a visão do todo sem deixar de 
incluir a percepção de detalhes. 
 
 DISCIPLINA  
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 Capacidade de obedecer às normas e procedimentos de trabalho e segurança do trabalho. 
 
 PERSUASÃO e NEGOCIAÇÃO  

 Capacidade de convencer a outros sobre suas ideias e/ou posicionamentos.  
 
 ATUAÇÃO MULTITAREFA 

 Capacidade de gerenciar paralelamente atividades múltiplas e diversas, sem perda de 
desempenho ou resultados. 

 Capacidade de responder a vários estímulos simultâneos. 
 
 PROATIVIDADE  

 Direcionar energia para ação, prevendo situações, antecipando-se aos fatos e agindo 
prontamente sem depender de solicitações ou instruções. 
 
 FOCO NO RESULTADO  

 Capacidade de comprometer esforços próprios e alheios para alcançar, com segurança, 
metas, objetivos e produtividade, estimulando a colaboração mútua e a atuação integrada. 
 
 COMUNICAÇÃO  

 Capacidade para expressar, discutir e trocar ideias com clareza e objetividade. 

 Saber ouvir e transmitir a mensagem de forma clara e precisa. 
 
 COOPERAÇÃO/TRABALHO EM EQUIPE  

 Capacidade de atuar de forma colaborativa para o alcance dos objetivos. 
 
 RESILIÊNCIA  

 Capacidade de resistir ao estresse e situações de alta pressão, mantendo a integridade e o 
equilíbrio emocional. 

 Capacidade de manter-se íntegro e lúcido, mesmo quando exposto a pressão. 
 
 DIPLOMACIA e FOCO NO CLIENTE  

 Capacidade em estabelecer relações de forma cortês, polida e moderadora com clientes, 
colaboradores e superiores. 
 
 RESPONSABILIDADE 

 Capacidade daquele que responde por seus atos ou de outrem, assumindo obrigações e 
riscos. 
 
 COMPROMETIMENTO e SEGURANÇA 

 Zelar pela sua própria vida e de sua equipe. 
 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 Boa leitura e interpretação de procedimentos e projetos. 
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 PLANEJAMENTO 

 Ter capacidade de planejar a atividade do início ao final da realização, considerando-se os 
riscos envolvidos na realização da mesma. 
 
AVALIAÇÃO DO PERFIL  
Instrumentos de avaliação  

 Entrevista individual. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Teste palográfico. 

 Teste de matrizes progressivas de Raven.  

 Teste de atenção (dividida e alternada)  

 Parecer individual dado pelo Psicólogo. 
 

ANEXO III – INSTRUTORES CREDENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO 
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ANEXO IV – INFORMAÇÕES PARA HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES DE 
TREINAMENTO 
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1. OBJETIVO 

Estabelecer critérios visando garantir os requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Saúde e 

Segurança para Empresas Prestadoras de Serviços - EPS do Grupo Neoenergia, para que se 

obtenha um quadro de profissionais qualificados, habilitados, capacitados e autorizados para a 

execução das atividades solicitadas pelas empresas de Distribuição do Grupo Neoenergia 

(Celpe, Coelba, Cosern e Elektro), Expansão da Subtransmissão e Transmissão, cumprimento 

da Legislação e Normas Regulamentadoras (NR) vigentes do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), que venham a contribuir para a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho com empregados das empresas contratadas. 

2. RESPONSABILIDADES 

Contratadas  
 

 Atender os requisitos deste documento;  

 Enviar a documentação completa e sem falhas;  

 Seguir o fluxo de comunicação para solicitar e receber informações.  

 
Gestor do Contrato  
 

 Atender os requisitos deste documento;  

 Seguir o fluxo de comunicação para solicitar e receber informações.  

 
Gerência de Gestão de Empresas Prestadoras de Serviço  
 

 Iniciar o processo de Recepção da CONTRATADA;  

 Avaliar a documentação social da CONTRATADA e os documentos trabalhistas de seus 
empregados;  

 Após aprovar a documentação da CONTRATADA, informar a Gerência de Saúde e Segurança do 
Trabalho para que ela inicie o processo.  

 
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho  
 

 Iniciar a avaliação somente após liberação pela Gerência de Gestão de Empresas Prestadoras de 
Serviço; 

 Avaliar a documentação de Saúde e Segurança da CONTRATADA e os documentos de seus 
Empregados, após aprovação, informar ao Gestor do Contrato para agendamento da recepção 
dos materiais e integração dos colaboradores; 

 Realizar verificação da disponibilidade e das condições dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), ferramentas e veículos; 
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 Realizar o processo de integração das equipes da Empresa Prestadora de Serviço; 

 Após realização de todo o processo de Recepção e Integração informar ao Gestor do Contrato via 
email, a liberação da Empresa Prestadora de Serviços para o início das atividades. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Recepção 
Processo de avaliação e validação da documentação e verificação das condições de atendimento da EPS 
de todas as normas regulamentadoras aplicáveis e às Diretrizes de Saúde e Segurança do Grupo 
Neoenergia. São avaliadas a disponibilidade e as condições dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), capacitação técnica, ferramentas e veículos, e por fim 
o processo de integração das equipes. 

3.2. Integração 

Capacitação do novo colaborador visando conscientizá-lo do ambiente e das tarefas que são exigidas no 
cargo. É o primeiro contato do empregado terceirizado com a Empresa Contratante (Grupo Neoenergia) 
no qual terá a oportunidade de conhecer os conceitos da cultura de segurança e saúde da Neoenergia. 
Para as EPS que realizam intervenções no SEP, a integração tem objetivo de reciclar os conhecimentos 
da NR-10 e autorizar a realização das atividades conforme escopo definidos no Contrato.  

3.3. Empregado Capacitado 

É aquele submetido a treinamento com carga horária definida em Normas Regulamentadores, realizado 

pela própria empresa, por profissional competente, e sob orientação e responsabilidade de profissional 

habilitado e autorizado. 

3.4. Empresas Prestadoras de Serviço - EPS 

Empresas contratadas que prestam serviços técnicos, de suporte, serviços gerais e/ou comerciais às 

Empresas do Grupo Neoenergia. 

3.5. ASO 

Atestado de Saúde Ocupacional. 

3.6. EPI 

Equipamento de Proteção Individual. 

3.7. EPC 

Equipamento de Proteção Coletiva. 

3.8. Gestor do Contrato 

Responsável pelo acompanhamento da execução do serviço prestado e cumprimento das cláusulas 

contratuais vigentes. 

3.9. Gestor do Contrato Subtransmissão e Transmissão 

Responsável pelo acompanhamento da execução do serviço prestado e cumprimento das cláusulas 

contratuais vigentes, além de realizar a avaliação trabalhista da EPS. 
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3.10. Unidade de Gestão de EPS 

Responsável pela gestão dos riscos junto à empresa prestadora de serviço (EPS) e acompanhamento da 

documentação trabalhista. 

3.11. Gerência de Saúde e Segurança 

Responsável pela gestão dos riscos junto à empresa prestadora de serviço (EPS) e acompanhamento da 

documentação de saúde e segurança. 

3.12. Segurança Empresarial 

Responsável pela Segurança das pessoas, dos bens e propriedade intelectual do Grupo Neoenergia, faz 

o acompanhamento dos serviços prestados dentro das instalações para garantir o cumprimento e 

exigências de segurança Física, Cibersegurança e Proteção e Combate a Incêndio, com objetivo de 

mitigar estes riscos. 

3.13. Multiplicador Neoenergia 

Empregado designado pelo Gestor do Contrato para realizar a avaliação de recebimento e integração das 

EPS. 

4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  

4.1. Recepção de EPS 

a) A recepção da EPS deve ocorrer, obrigatoriamente antes do início das atividades quando da 

apresentação oficial ao gestor do contrato, visando orientar e verificar o cumprimento da 

legislação, normas regulamentadoras vigentes, normas técnicas e preceitos internos de 

saúde e segurança aplicáveis, bem como as exigências contratuais;  

b) A recepção de novas empresas Contratadas deve ser realizada pela Área de Saúde e 

Segurança do Trabalho, obedecendo ao Fluxo, anexo II;  

c) O Gestor do Contrato deve comunicar a EPS sobre o cumprimento do Fluxo, anexo II e 

relação dos documentos obrigatórios a serem apresentados, anexo I;  

d) O prazo para avaliação documental inicial é de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento de 

toda a documentação pertinente. São excluídos deste prazo, sábados, domingos, feriados e 

dias pontes;  

e) O processo de recepção (avaliação documental e avaliação dos recursos físicos) deve ser 

realizado para todo novo colaborador terceiro e/ou subcontratado que atuará em nossas 

operações ou edificações, em qualquer tempo, independente do efetivo a ser integrado e da 

atividade a ser realizada; 

f) A avaliação dos recursos físicos (EPI, ferramentas e Veículos) deve ser realizada sempre 

após validação dos documentos recepcionados ou no mesmo dia da integração de 
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segurança, pela Área de Saúde e Segurança do Trabalho ou pessoa indicado. 

Nota 1: Quando houver migração de colaboradores entre EPS, este deverá passar por todas as 
etapas de Recepção novamente, dada as circunstâncias de mudança de contrato. 

4.1.1. Avaliação Documental 

a)  A avaliação documental será iniciada após finalizada a avaliação trabalhista realizada pela 

Área de Gestão de Contratos (Redes). No caso de Subtransmissão (Expansão de Redes), 

Transmissão, Serviços Gerais e Atendimento, a Avaliação Trabalhista será feita pelo Gestor do 

Contrato;  

b) Após aprovadas na avaliação trabalhista as empresas contratadas devem enviar os 

documentos do anexo I para o gestor do contrato que encaminhará para a Área de Saúde e 

Segurança juntamente com o Formulário de Solicitação de Recepção de EPS DIS-FRG-PES-

012, as quais terão um prazo conforme 4.1 item “d” para analisar e validar a documentação 

antes que seja agendada a avaliação de Recursos Físicos e a Integração de Segurança; 

c) Para envio dos documentos, o gestor do contrato deverá utilizar o link da Iberdrola 

https://iberdrola-my.sharepoint.com/personal, nomear uma pasta para cada empregado 

e nomear os documentos conforme imagens a seguir, constando dos documentos 

relacionados no ANEXO I. 
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d) Durante o processo de recepção documental, sempre que a área gestora do contrato alterar ou 

incluir no link, novo documento da EPS, deve formalizar por email a Área de Saúde e 

Segurança para reanálise;  

e) Todos os documentos da EPS apresentados serão analisados, verificando sua veracidade e 

validade junto aos órgãos, entidades e empresas emissoras. Pontos principais a serem 

verificados:  

 Confirmação junto ao órgão, entidade ou empresa emissor da veracidade do documento;  

 Validade dos documentos (se necessário);  

 Verificação da qualificação dos profissionais que assinam o documento (certificados e 

diplomas);  

 Adequação dos certificados e diplomas aos requisitos de cada função, conforme o Anexo I 

“Tabela Perfil de Competências” do documento DIS-OT-PES-009 Gestão de Segurança para 

Fornecedores.  

f) Após a recepção dos documentos deve ser enviado o resultado final da análise a área gestora 

do contrato que encaminhará cópia para a empresa contratada; 

g) A avaliação dos recursos físicos será realizada imediatamente após a análise documental e 

antes do início das atividades. 

Nota 1: Documentos avaliados como não conforme causarão o bloqueio do(s) empregado(s) 

envolvido(s) e/ou impedimento do início das atividades. O(s) empregado(s) será(ão) liberado(s) 

e/ou as atividades serão iniciadas após a correção das não conformidades encontradas e após 

realizar a Integração de Segurança.  

Nota 2: A turma e/ou empregado reprovado na recepção deverá corrigir as não conformidades e a 

EPS deverá solicitar nova Recepção. O prazo de 10 (dez) dias úteis passará a contar do novo 

recebimento documental e a EPS não poderá iniciar suas atividades antes das devidas correções. 

Nota 3: A EPS estará sujeita a penalidade financeira nos casos em que sejam identificados 

documentos não válidos (a exemplo de certificados de curso não reconhecidos como verdadeiro 

pela instituição de ensino informada no documento). 

4.1.2. Avaliação dos Recursos Físicos 

a) Após a Avaliação Documental, a Área de Saúde e Segurança ou o Designado pelo Gestor do 

Contrato agendará com a EPS a data para a Avaliação de Recursos Físicos, em até 05 (cinco) 

dias úteis e antes de iniciarem as atividades;  
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b) Juntamente com os veículos devem ser apresentados todos os documentos e ensaios dos 

equipamentos acoplados, que passarão por inspeção para verificar das condições seguras 

para uso;  

c) Obrigatoriedade na apresentação dos EPI e EPC devem ser apresentados os testes 

dielétricos para equipamentos isolantes;  

d) Os empregados deverão estar munidos com seus EPIs para avaliação;  

e) Os EPI devem ser conforme especificação da Neoenergia e adquiridos de fornecedores 

homologados.  

4.2. Integração de Segurança 

a) Após as avaliações e antes do início das atividades, todos os empregados da EPS aprovados 

na Recepção deverão participar do processo de Integração, ministrado pela Área de Saúde e 

Segurança da Distribuidora ou Multiplicador autorizado da Neoenergia. A Integração de 

Segurança deve ser registrada em controle de ata padrão Neoenergia, com preenchimento 

antecipado do nome, função e empresa, pela Área de Saúde e Segurança, para evitar 

ilegibilidade do documento. 

b) Integrar novos empregados em Saúde e Segurança - SST significa conscientizá-los sobre a 

rientações sobre os principais documentos do SGSSO, como: Política e Objetivos, 

procedimentos DIS-OT-PES-008, DIS-OT-PES-024, PAE e planilhas IPAR, princípios, preceitos 

legais, normas e procedimentos, bem como a cultura de saúde e segurança do Grupo 

Neoenergia, visando a conscientização e aderência dos conceitos;  

c) O gestor do contrato deve informar a EPS para que os colaboradores compareçam à 

Integração portando documento de identificação (RG ou CPF), fardamento e calçado fechado. 

d) A Integração de Segurança tem carga horária de 02 horas e 01 hora para o módulo de 

Segurança Corporativa (apenas nos casos de serviços prestados dentro das instalações das 

Distribuidoras do Grupo Neoenergia), e deverá ser realizada durante o expediente normal de 

trabalho, pelo SESMT ou Multiplicador da Neoenergia, com data, local e horário previamente 

informados ao gestor do contrato que ficará responsável por formalizar junto a EPS a 

confirmação de presença dos colaboradores liberados;  

e) Para realização da reunião de integração são necessários os seguintes recursos:  

 Sala para treinamentos, preferencialmente climatizada;  

 Projetor multimídia;  

 Sistema de som (opcional);  
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 Lápis ou caneta;  

 Palestrante com treinamento autorizado. 

Nota 1: Cabe ao Multiplicador autorizado Neoenergia garantir que a Integração somente seja 

realizada quando da liberação pela Área de Saúde e Segurança dos colaboradores aptos na 

Recepção e mediante recebimento da lista dos mesmos validando.  

4.3. Transferência de Pessoal e Equipamentos entre Regionais da Neoenergia ou 

Distribuidoras da Neoenergia 

 
Para os casos em que a EPS precise transferir pessoas ou veículos para realizar trabalhos em nova 

região, localidade dentro da área de concessão da Neoenergia durante a vigência do contrato, o Gestor 

do Contrato deverá informar ao SESMT da Neoenergia a data da transferência dos recursos (pessoal 

e/ou veículos) e o detalhamento do que será transferido, assim como qual a unidade de origem e a de 

destino. A equipe do SESMT da unidade de destino avaliará a necessidade da verificação da equipe e/ou 

veículo antes de liberar para suas atividades, de acordo com as informações enviadas. 

4.4. Novas Equipes 

Todas as novas equipes (pessoal, material e veículos) ou contratados individualmente deverão passar 

pelo processo de Recepção e Integração, conforme item 4.1 e 4.2. 

4.5. Validade da Integração 

A recepção terá validade durante todo o período que o contrato de trabalho estiver ativo, independente do 

tempo de validade do contrato e a Integração deverá ter reciclagem bienal para os casos de transferência 

de pessoal entre Distribuidoras. Para EPS que venha realizar trabalho específico, a integração terá 

validade somente para este trabalho. 

Nota: a EPS estará sujeita a penalidade financeira nos casos em que sejam identificados nas 

inspeções de campo que a empresa ou colaborador iniciou as atividades sem ter realizado o 

processo de Recepção e Integração. 

 

 

 

 

C
óp

ia
 n

ão
 c

on
tro

la
da

 - 
19

/1
0/

20
21



 

MACROPROCESSO: 
PES - Pessoas 

CÓDIGO:
 

DIS-OT-PES-019 

PROCESSO: 
Segurança Ocupacional 

REV.: 

03 

Nº PÁG.:
 
10/14 

SUBPROCESSO:
 

Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho 

DATA DE APROVAÇÃO: 
22/02/2021 

DESCRIÇÃO: 

 Recepção e Integração de Prestadores de Serviço 

APROVADOR 

HARLEY NOBRE ALBUQUERQUE 

 

Para retornar ao sumário clique AQUI 

 Internal Use 

5. CONTROLE DE REGISTRO 
CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Responsável Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção 
Descarte 

Solicitação de 

Recepção 

DIS-FRG-012 

Empresa Prestadora 

de Serviço - EPS 

Pasta Suspensa ou 

Pasta Digital na Área 

de Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Restrição de 

Acesso 
Nome da EPS 10 anos 

Destruição 

do 

Documento/ 

Apagar 

arquivo  

6. REFERÊNCIAS 

Lei nº. 6.514/77 – Segurança e Medicina do Trabalho 

7. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Política de Saúde e Segurança Neoenergia 

DIS-PRO-PES-002 Segurança Ocupacional 

DIS-OT-PES-009 Gestão de Segurança para Fornecedores 

DIS-OT-PES-12 Formulário de Solicitação de Recepção de Empresas Prestadoras de Serviço - 

EPS 

Revisão Data Alterações em relação à versão anterior 

00 25/11/2019 Emissão do documento. 

01 23/04/2020 Revisão do documento. 

02 04/11/2020 

Atualização do item 3.4 com a definição da EPS e Exclusão do item 
4.2 b), renomeados os itens abaixo. Atualização do item 4.2 c) com 
introdução dos principais documentos a serem incluidos na 
Integração. 

03 22/02/2021 
Atualização do item 2 com a inclusão de responsabilidades da 
Gerência de Saúde e Segurança e fluxo do Anexo II. 
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9. DOCUMENTOS ANTECESSORES 

PRO.CORPORAT-SEGU-0025 PST Integração de Prestadores de Serviços e Autorização de 

Trabalhos. 

10.  ANEXO 

ANEXO I. Check – List de Documentos 

ANEXO II. Fluxo do Processo de Recepção 

ANEXO III. Arquivamento das documentações e Responsáveis 
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ANEXO I. Check – List de Documentos 

Todos os documentos devem ser digitalizados e assinados por profissional legalmente habilitado e 

estarem cadastrados no CAD Terceiros 

Área de Saúde e Segurança do Trabalho 
 

Empresa Avaliada:  Resultado 

Documentos Conforme   Não Conforme  

Contrato e Registro de Trabalho de cada empregado;     

Emissão de Ordens de Serviços, contendo informações dos riscos que podem existir nos locais de 
trabalho, os procedimentos de segurança e saúde que deverão ser seguidos e os EPIs e EPCS que 
deverão ser utilizados, conforme NR 01;     

Ficha de EPI de cada empregado;     

Composição e Registro do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, conforme NR 04;     

Composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), ou quando, desobrigada 
legalmente a constituir a comissão, indicação de seus representantes para participarem das reuniões 
de CIPA da Neoenergia na região de atuação da CONTRATADA, conforme NR 05;     

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07;     

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de cada empregado;     

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09;     

Treinamentos para os empregados que atuam no Sistema Elétrico de Potência (SEP), conforme 
estabelecido na NR10 e registrado no Sistema CAD Terceiro. Para a Elektro, apenas entregar 
documentação digitalizada;     

Treinamentos para os empregados que atuam em altura, conforme estabelecido na NR35, 
registrado no Sistema CAD Terceiro. Para a Elektro, apenas entregar documentação digitalizada;     

Certificado de capacitação técnica emitido por órgão reconhecido pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) ou por profissional qualificado e habilitado;     

Declaração da CONTRATADA com o número de empregados do seu estabelecimento, sua 
classificação Nacional da Atividade Econômica – CNAE e o respectivo Grau de Risco conforme NR4;     

PCMAT, em contratos cujo objeto de prestação de serviços se relaciona com a indústria da 
construção civil, conforme NR18;     

Termo de anuência / Carta de abrangência: 

 Autorização para Trabalho em Altura, conforme NR 35; 

 Contrato de Prestação de Serviços e Carta de Autorização, em caso de subcontratação; 

 Registro junto ao conselho de classe com comprovação de quitação para o ano vigente; 

 Autorização para operação de equipamento, conforme NR 12; 

 Integração admissional da própria empresa com CH de 6 (seis) horas, conforme NR 18.     

Procedimento de Trabalho contendo minimamente: objetivo, campo de aplicação, competências e 
responsabilidades, base técnica, disposições gerais, passo a passo da atividade, medidas de controle 
e orientações finais. No caso de não existir procedimento de trabalho da empresa CONTRATANTE;     

Treinamentos dos procedimentos operacionais relacionados à atividade a ser desenvolvida;     

Demais treinamentos legais correspondentes à função e atividade a ser desenvolvida.     
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ANEXO II. Fluxo do Processo de Recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPÇÃO E
INTEGRAÇÃO

Solicitação de 
Recepção e 

Integração

EPS prepara
documentação, 

pessoal e 
equipamentos

Gestor do Contrato 
solicita ao GSS 

análise da 
documentação, 

através do 
formulário de 

solicitação

GSS informa 
documentos 

necessários

SESMT realiza a 
Integração com 

empregados 
aprovados  (8h)

Equipes 
Integradas. Inicio

dos Trabalhos

FIM

GSS recebe e 
realiza a análise da 

documentação (10 
dias úteis)

Não 
Conf ormida

des?
S

SESMT prepara 
Relatório. Gestor 

do Contrato 
informa a EPS a 
autorização para 

iniciar os trabalhos

Gestor do Contrato 
envia a 

documentação 
solicitada ao GSS

S

Nota: No caso da 
Substramissão, o 

Gestor do contrato 
fará o papel da 
Gestão de EPS, 

solicitando a 

avaliação pelo 
SESMT 

Nota: Para 
Subtransmissão e 

Transmissão a 
integração será 
feita por Acordo 

Marco / Obra

GSS agenda a 
integraçãio e 

verif icação dos 
equipamentos com 

o Gestor do 
Contrato

Sinaliza para o 
gestor do contrato 

as não 
conformidades 
para correção,

Gestor do Contrato 
aciona a EPS e 

encaminha nova 
documentação 

para o GSS
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ANEXO III. Arquivamento das Documentações e Responsáveis 

Documentação a ser Analisada na Recepção 
Tempo de 

Guarda Responsável 

Contrato e Registro de Trabalho; 20 anos Área de Segurança 

Emissão de Ordens de Serviços, contendo informações dos  riscos 
que podem existir nos locais de trabalho, os procedimentos de 
segurança e saúde que deverão ser seguidos e os EPIs e EPCS que 
deverão ser utilizados, conforme NR1; 

 

20 anos 
Área de Segurança 

Ficha de EPI 20 anos Área de Segurança 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), conforme NR4; 20 anos Área de Segurança 

Composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), ou indicação de seus representantes para participarem das 
reuniões de CIPA da Coelba na região de atuação da 
CONTRATADA, conforme NR5; 

 

 

20 anos 

Área de Segurança 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme NR7; 20 anos Área de Segurança 

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 20 anos Área de Segurança 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme 
NR9; 20 anos Área de Segurança 

PCMAT, em contratos cujo objeto de prestação de serviços se 
relaciona com a indústria da construção civil, conforme NR18. 20 anos Área de Segurança 

Treinamentos para os empregados que atuam no Sistema Elétrico 
de Potência (SEP), conforme estabelecido na NR10; 

 

20 anos 
Área de Segurança 

Treinamentos para os empregados que realizam trabalho em altura, 
conforme estabelecido na NR35; 

 

20 anos 
Área de Segurança 

Certificado de qualificação técnica emitido por órgão 

reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou 
certificado de capacitação emitido por profissional qualificado e 
habilitado; 

20 anos Área de Segurança 

Declaração da CONTRATADA com o número de empregados do seu 
estabelecimento, sua classificação Nacional da Atividade Econômica 
– CNAE e o respectivo Grau de Risco conforme NR4; 

20 anos Área de Segurança 

Termo de anuência / Carta de abrangência; 20 anos Área de Segurança 

Procedimento de Trabalho; 20 anos Área de Segurança 

Treinamentos dos procedimentos operacionais relacionados à 
atividade a ser desenvolvida; 

20 anos Área de Segurança 

Demais treinamentos legais correspondentes à função e atividade a 
ser desenvolvida. 

20 anos Área de Segurança 
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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS REE-001/2021 

DISTRIBUIDORAS NEOENERGIA 

ANEXO 1 – GLOSSÁRIO 

 



 

 

  

A  

_____________________________________________________________________________ 

Ação de eficiência energética - AEE: Atividade ou conjunto de atividades concebidas para 

aumentar a eficiência energética de uma instalação, sistema ou equipamento (EVO, 2012). 

Avaliação ex-ante: Tipo de avaliação dos resultados do projeto, feito com valores estimados, 

na fase de definição do projeto, quando se avaliam o custo e o benefício baseado em 

análises de campo, experiências anteriores, cálculos de engenharia e avaliações de preços 

no mercado (ANEEL, 2018). 

Avaliação ex-post: Tipo de avaliação dos resultados do projeto, feito com valores 

mensurados, consideradas a economia de energia e a redução de demanda na ponta 

avaliadas por ações de medição e verificação e os custos realmente despendidos (ANEEL, 

2018). 

 

 C  

_____________________________________________________________________________ 

Chamada pública: Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a 

distribuidora de energia emite um edital convocando para apresentação de projetos de 

eficiência energética dentro de critérios técnico-econômicos definidos, para serem 

selecionados por critérios definidos pela ANEEL (ANEEL, 2018). 

Contrato de desempenho energético: Contrato celebrado entre partes, no qual o 

pagamento se baseia na obtenção de resultados específicos, tais como a redução nos 

custos de energia ou o reembolso do investimento dentro de um determinado período (EVO, 

2012).  

 

 D 

_____________________________________________________________________________ 

Diagnóstico energético: Avaliação detalhada das oportunidades de eficiência energética na 

instalação da unidade consumidora de energia, resultando em um relatório contendo, 

dentre outros pontos definidos pela Distribuidora, a descrição detalhada de cada ação de 

eficiência energética e sua implantação, o valor do investimento, economia de energia 

(e/ou redução de demanda na ponta) relacionada (estimativa ex ante), análise de 

viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser adotada (ANEEL, 2018). 

Distribuidora: Distribuidora de Energia do Grupo Neoenergia, Companhia Energética de 

Pernambuco – Celpe, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, Elektro 

Redes S.A – Elektro, Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern e Neoenegia 

Distribuição Brasília – NDB. 

 

 

 



 

 

  

E  

_____________________________________________________________________________ 

Energia economizada - EE: Redução do consumo energético provocada pela implantação 

de uma ação de eficiência energética (ANEEL, 2018). 

Empresa Proponente: Empresa contratada pelo cliente para submissão de pré-diagnóstico 

no âmbito da Chamada Pública de Projetos. A empresa proponente responde tecnicamente 

pelo projeto, desde a elaboração do pré-diagnóstico energético até a execução do projeto 

e emissão dos relatórios finais. 

 F  

_____________________________________________________________________________ 

Fontes Incentivadas: Entende-se como geração a partir de Fonte Incentivada a central 

geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW, no caso de 

microgeração, ou com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW para 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes 

renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras, (ANEEL, 2017). 

 

 G 

_____________________________________________________________________________ 

Gestão Energética: De acordo com a ISO 50001 (ABNT, 2011), um sistema de gestão 

energética é um “conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos para estabelecer 

uma política energética e objetivos energéticos, e processos e procedimentos para atingir 

tais objetivos”. Tais procedimentos envolvem o estabelecimento de uma equipe de gestão 

de energia, a realização de uma revisão energética, o estabelecimento de uma linha de 

base energética, capacitação de pessoal, comunicação da importância da gestão 

energética, entre outros. 

I 

___________________________________________________________________________ 

Instituição Filantrópica: É uma sociedade sem fins lucrativos criada com o propósito de 

produzir o bem, tais como: assistir à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à 

velhice, promovendo ainda a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e integração ao mercado do trabalho, sem distribuir lucros e sem remunerar 

seus dirigentes. Para que as entidades filantrópicas possam gozar de certos incentivos 

fiscais oferecidos pela Constituição, legislação tributária, bem como, previdenciária, é 

necessário o cumprimento de certas obrigações acessórias ou mesmo o preenchimento de 

requisitos para sua caracterização. 

 

 M 

___________________________________________________________________________ 

Marketing do Projeto: Conjunto de atividades que visam divulgar as ações de eficiência 

energética executadas em um determinado projeto, buscando disseminar o conhecimento 



 

 

  

e as práticas voltadas à eficiência energética, promovendo a mudança de comportamento 

do consumidor (ANEEL, 2018). 

Medição e verificação - M&V: Processo de utilização de medições para determinar 

corretamente a economia real dentro de uma instalação individual por um programa de 

gestão de energia. A economia não pode ser medida diretamente, uma vez que representa 

a ausência do consumo de energia. Em vez disso, a economia é determinada comparando 

o consumo medido antes e após a implementação de um projeto, efetuando-se os ajustes 

adequados para as alterações nas condições de uso da energia (EVO, 2012). 

Melhoria de instalação: São ações de eficiência energética realizadas em instalações de 

uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou melhoramento do desempenho 

energético de equipamentos e sistemas de uso da energia elétrica. Distingue-se, assim, de 

projetos educacionais, gestão energética, bônus para eletrodomésticos eficientes, 

aquecimento solar e geração com fontes incentivadas, que são outras ações apoiadas pelo 

PEE (ANEEL, 2018). 

 O 

_____________________________________________________________________________ 

Orçamento: Documento emitido por fornecedor (comerciante ou prestador de serviço), 

devendo constar de forma clara e detalhada a quantidade de materiais ou serviços a serem 

fornecidos, bem como seus respectivos preços unitários e seu consequente preço total. No 

orçamento deverá constar também de forma clara o nome e o CNPJ do fornecedor. No 

âmbito desta Chamada Pública, os orçamentos encaminhados deverão estar em nome do 

consumidor ou em nome da empresa proponente responsável pelo pré-diagnóstico 

energético, formalmente indicada na carta de apresentação. 

P 

_____________________________________________________________________________ 

Pré-diagnóstico energético: Avaliação preliminar das oportunidades de eficiência 

energética em unidades consumidoras de energia, resultando em um relatório contendo, 

entre outros pontos definidos pela Distribuidora, uma estimativa do investimento em ações 

de eficiência energética, economia de energia e/ou redução de demanda na ponta 

relacionadas e valor do diagnóstico energético para detalhamento das ações de eficiência 

energética a implementar (ANEEL, 2018). 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE: É um guia determinativo 

de procedimentos dirigido às distribuidoras de energia elétrica, para elaboração e execução 

de projetos de eficiência energética regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a 

estrutura e a forma de apresentação dos projetos, os critérios de avaliação e fiscalização e 

os tipos de projetos que podem ser realizados com recursos do PEE. Apresentam-se, 

também, os procedimentos para contabilização dos custos e apropriação dos 

investimentos realizados. 

Planilha de Memória de Cálculo de Revenda de Material e Serviço – Planilha unicamente 

orientativa que servirá de base para cálculo dos valores de bitributação, DIFAL, ICMS-ST, 

etc. 



 

 

  

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL: O “Selo PROCEL de 

Economia de Energia”, ou simplesmente “Selo PROCEL”, foi instituído por Decreto 

Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Foi desenvolvido e concedido pelo “Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL”, coordenado pelo Ministério das 

Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pela Eletrobrás. O Selo PROCEL 

tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos disponíveis 

o mercado que apresentem os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada 

categoria. 

Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE: Coordenado pelo “Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO”, visa prestar 

informações sobre o desempenho dos produtos no que diz respeito à sua 

eficiência energética através da “Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia - ENCE”. O PBE tem alta sinergia com o “Selo PROCEL” e os índices 

de eficiência definidos pelo “Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência 

Energética - CGIEE”, representando um dos principais programas de 

eficiência energética no Brasil. 

Projeto: Entende-se por projeto todas as etapas necessárias para execução das atividades 

de eficientização nas instalações do consumidor, englobando, mas não se resumindo as 

etapas de pré-diagnóstico, diagnóstico e execução das ações. 

Projeto Cooperativo: Projeto envolvendo mais de uma distribuidora, buscando economias 

de escala, complementaridade de competências, aplicação das melhores práticas e 

melhores produtividade e qualidade dos projetos realizados. Os recursos aportados por 

cada distribuidora devem beneficiar consumidores de sua área de concessão ou permissão. 

Projeto Piloto: Projeto Promissor, inédito ou inovador, incluindo pioneirismo tecnológico e 

novas práticas ou metodologias, buscando experiência para ampliar, posteriormente, sua 

escala de execução. 

Proposta de projeto: São os projetos de eficiência energética enviados por consumidores 

atendidos pela DISTRIBUIDORA, elaborados pelas Empresas Proponentes, para seleção 

dentro de critérios técnico-econômicos pré-estabelecidos e eventual aprovação, passando 

assim a integrar o “Programa de Eficiência Energética - PEE” da DISTRIBUIDORA. No âmbito 

desta Chamada Pública, considera-se que a seleção das “propostas de projetos” se dará 

em 2 (duas) fases, sendo a primeira fase denominada “pré-diagnóstico energético” e a 

segunda fase “diagnóstico energético”. 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance - PIMVP: Janeiro de 2012 

- EVO 10000 - 1:2012 (Br) - Publicação da Efficiency Valuation Organization - EVO (www.evo-

world.org) para aumentar os investimentos na eficiência energética e no consumo eficiente 

de água, na gestão da demanda e nos projetos de energia renovável em todo o mundo. 

R 

_____________________________________________________________________________ 

Recursos de terceiros: São os recursos advindos de entidades financeiras, devendo ser 

computados como contrapartida em uma “proposta de projeto”. 



 

 

  

Recursos do consumidor: São os recursos advindos do próprio consumidor, devendo ser 

computados como contrapartida em uma “proposta de projeto”. 

Recursos próprios: São os recursos do próprio “Programa de Eficiência Energética - PEE” 

executado pela DISTRIBUIDORA e regulado pela “Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL”. 

Relação custo-benefício - RCB: Relação entre os custos e benefícios totais de um projeto, 

em geral expressos em uma base anual, considerando-se uma determinada vida útil e taxa 

de desconto (ANEEL, 2018). Esta relação é o indicador da viabilidade de um projeto para 

ser executado dentro do Programa de Eficiência Energética. 

Redução de demanda na ponta - RDP: Redução de demanda média no horário de ponta da 

distribuidora, causada pela implantação de ações de eficiência energética (ANEEL, 2018). 

 

U 

_____________________________________________________________________________ 

Unidade consumidora - UC: Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, 

equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do 

fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em 

apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único 

consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de Preços - Comparação de Propostas de material entre fornecedores

Material/Equipamento 1: _________________________________________
NCM:

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0% 0% 0%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Material/Equipamento 2: _________________________________________
NCM:

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0% 0% 0%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Material/Equipamento 3: _________________________________________
NCM:

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

Alíquota do ICMS no estado do Cliente

Valor referente aos impostos na revenda (Bitributação)

Operação 
de Venda 

Valor para Comparação 

Preço de venda - Fornecedor Primário para Cliente (com frete, IPI e ICMS)

Operação 
de Venda 

Valor para Comparação 

Diferença entre ICMS Entrada e Doação - Operação de Venda 
Alíquota do ICMS no estado do Cliente
ICMS - Operação de Venda
Alíquota do ICMS no estado do Fornecedor Primário
Preço de venda - Fornecedor Primário para Cliente (com frete, IPI e ICMS)

Valor referente aos impostos na revenda (Bitributação)

Diferença entre ICMS Entrada e Doação - Operação de Venda 

Preço de venda - Fornecedor Primário para Cliente (com frete, IPI e ICMS)
Alíquota do ICMS no estado do Fornecedor Primário
ICMS - Operação de Venda

#Internal Use



R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0% 0% 0%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NCM:

Células a preencher

Operação 
de Venda 

Valor para Comparação 

ICMS - Operação de Venda
Alíquota do ICMS no estado do Fornecedor Primário

Obs.: Como a taxa de administração incide sobre qualquer proposta, não é necessária incluir nessa comparação. A referida taxa é calculada na aba 
Memória de Cálculo.

Alíquota do ICMS no estado do Cliente
Diferença entre ICMS Entrada e Doação - Operação de Venda 
Valor referente aos impostos na revenda (Bitributação)

#Internal Use



Memorial de cálculo - Composição do Custo Final de cada Material

Material 1 Material 2 Material 3 Material 4

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Informar alíquotas (%) Material 1 Material 2 Material 3 Material 4
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Tributo 1
Tributo 2
Tributo 3
Tributo 4
Tributo 5
Percentual total dos impostos 0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Taxa de ADM * (a ser faturada como serviço) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Material 1 Material 2 Material 3 Material 4
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Células a preencher

Preço Líquido do Equipamento

Preço Final da NF

Tabela 
3

Operação 
de Venda 

2

Preço de venda - Revendedor para o Cliente
Alíquota do ICMS no estado do Revendedor
ICMS - Operação de Venda 2
Alíquota do ICMS no estado do Cliente
Diferença entre ICMS Entrada e Doação - Operação de Venda 2

Valor Final do Equipamento (usar para cálculo de RCB)

Tabela 
2

Composiç
ão do 

Preço de 
Venda

Fornecedor:
CNPJ:

Tabela 
1

Operação 
de Venda 

1

Preço de venda - Indústria para Revendedor (com frete, IPI e ICMS)
Alíquota do ICMS no estado da Indútria
ICMS - Operação de Venda 1
Alíquota do ICMS no estado do Revendedor
Diferença entre ICMS Entrada e Doação - Operação de Venda 
Valor Final do Equipamento - Operação de Venda 1

#Internal Use



OBS 02: Caso o material possua isenção de ICMS e/ou DIFAL, favor informar a base legal.

OBS 01: Destacamos que a planilha é apenas  orientativa , portanto, caso alguma célula tenha sua fórmula alterada por motivação 
de regulamentação específica, favor marcá-la de vermelho e especificar a regulamentação.

* Valor máximo de 15% para a Taxa de ADM

#Internal Use



Mapa de Preços - Comparação de propostas de serviço entre fornecedores

Serviço 1: _________________________________________

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Serviço 2: _________________________________________

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Serviço 3: _________________________________________

Orçamento - Empresa 
Proponente

Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento n

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Células a preencher

Obs.: Como a taxa de administração indice sobre qualquer proposta, não é necessária incluir nessa comparação. A referida taxa é calculada na aba 
Memória de Cálculo.

Preço da proposta - Fornecedor Primário para Cliente
Valor referente aos impostos na subcontratação (Bitributação)

Valor para Comparação 

Subcontratação
Preço da proposta - Fornecedor Primário para Cliente
Valor referente aos impostos na subcontratação (Bitributação)

Valor para Comparação 

Subcontratação

Subcontratação
Preço da proposta - Fornecedor Primário para Cliente
Valor referente aos impostos na subcontratação (Bitributação)

Valor para Comparação 

#Internal Use



Fornecedor:

CNPJ:

Informar 
alíquotas (%) Descarte Projeto Executivo Instalação

Taxa de ADM* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tributo 6 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Percentual total dos impostos 0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Células a preencher

* Valor máximo de 15% para a Taxa de ADM

Valor Líquido do Serviço

Valor Final do Serviço

#Internal Use
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