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CONTRATO CCER CEB N. 415/2016 

Processo n° 50000.118462/2016-26 

Contrato n° 01/2017 - MTPAC 

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.522.669/0001-92, 
criada pela Lei do Distrito Federal n. 2.710 de 24/5/2001, é uma sociedade por 
ações, constituída como subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - 
CEB, concessionária do serviço público •de distribuição de energia elétrica, nos 
termos do Contrato de Concessão n. 66/1999, celebrado com a União Federal, por 
intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tem sede no SIA - 
Setor de Áreas Públicas, Lote C - Brasília, Distrito Federal, opera e mantém 
instalações de distribuição de energia elétrica na sua área de concessão, que estão 
conectadas ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL e o MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, doravante denominado Consumidor, 
responsável pela unidade consumidora a seguir designado tem, entre si, justo e 
acertado o presente Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER para 
unidades consumidoras do Grupo A, em conformidade com a Resolução Normativa 
n°. 414, de 09/09/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e demais 
normas que regulam a espécie, as quais desde já se sujeitam à cumprir: 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

Identificação CEB - 492458-4 Processo CEB N. 093011138/1993 

Empresa: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
CNPJ: 37.115.342/0001-67 
End: Via N2, Ed. Anexo, Bl. R 
CEP: 70800-000 Telefone: (61) 20297784 

Endereço Eletrônico: diac@transportes com.br  

CEB Distribuição S.A. - Gerência de Grandes Clientes  
End.: SIA - Área de Serviços Públicos - Lote C - Bloco B - Sala 3  
CEP : 71.215-902 - Brasília - DF  
Telefone: (61) 3465-9110  
Endereço Eletrônico: grandesclientes@ceb.com.br  
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nidade Consumidora: 
Projeto Elétrico (CP): 02369A Ponto de Entrega: CS0428 
Potencia do Transformador(kVA): 1000 Propriedade da Instalação: CEB 
Tensão entre Fases(V): 380 Tensão de Medição(V): 220 
Classificação: PODER PÚBLICO Frequência(Hz): 60 
Tarifa Horária: VERDE Sub grupo: AS 
Consumo contratado Ponta: medido Consumo Fora Ponta: medido 
Ligação: Trifásica 
Endereço: Via N2, Ed. Anexo, BI. R 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA NOMENCLATURA TÉCNICA 

Para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica usada neste 
instrumento, fica, desde já, acertado entre as partes o significado dos vocábulos e 
expressões técnicas usuais em fornecimento de energia elétrica, conforme a seguir 
relacionado e definido: 

CARGA INSTALADA: soma das potências nominais dos equipamentos 
elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em 
funcionamento, expressa em quilowatts (kW); 

DEMANDA: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao 
sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade 
consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em 
quilowatts (kw) e quilowatts-ampére-reativo (kvarh) respectivamente; 

DEMANDA CONTRATADA: demanda de potência ativa a ser obrigatória e 
continuamente disponibilizada pela Distribuidora, no ponto de entrega, 
conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que 
deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de 
faturamento, expressa em quilowatts (kW); 

DEMANDA FATURÁVEL: valor da demanda de potência ativa, considerada 
para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em 
quilowatts (kW); 

DEMANDA MEDIDA: maior demanda de potência ativa, verificada por 
medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o período 
de faturamento; 

ENERGIA ELÉTRICA ATIVA: aquela que pode ser convertida em outra forma 
de energia, expressa em quilowatts - hora (kWh); 
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ENERGIA ELÉTRICA REATIVA: aquela que circula entre os diversos campos 
elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir 
trabalho, expressa em quilovolt-ampére-reativo-hora (kvarh); 

FATOR DE CARGA: razão entre a demanda média e a demanda máxima da 
unidade consumidora, 'ocorrida no mesmo intervalo de tempo especificado; 

i). FATOR DE POTÊNCIA: razão entre a energia elétrica ative e a raiz quadrada 
da soma dos quadrados das energias elétricas ativas e reativas, consumidas 
num mesmo período especificado; 

GRUPO "A" E-  SUBGRUPO AS: grupamento composto de unidade 
consumidora com fornecimento em tensão de 2,3 kV ,a 25 kV, .ou, ainda, 
atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a partir de sistema subterrâneo de 
distribuição (Subgrupo AS), definida conforme "Art. 2° da Resolução ANEEL n°. 
414, de 9 de setembro de 2010; 

HORÁRIO DE PONTA: período definido pela DistribUidora e composto por 03 
(três) horas diárias consecutivas, com exceção feita aos sábados, domingos, 
terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e feriados 
nacionais, considerando a curva de carga de seu sistema elétrico; 

I) HORÁRIO FORA DE PONTA: período composto pelo conjunto das horas 
diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta; 

IMPORTE: valer em reais, correspondente à sorna dos valores da energia 
ativa, da demanda e da- energia reativa excedente, relativo ao fornecimento de 
energia elétrica, e ainda do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação .— ICMS; 

PERÍODO DE TESTE: períodó que corresponde de 3 (três) ciclos consecutivos 
e cornpletos de faturamento, podendo ser dilatado, a critério da Distribuidora, 
mediante solicitação fundamentada do CONSUMIDOR; 

PONTO DE ENTREGA: ponto de conexão do sistema elétrico da Distribuidera 
com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracteriiando-se como 
o limite de responsabilldade do fornecimento; 

P) POTÊNCIA ATIVA: quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de 
tempo, expressa em quilowatts (kW); 

q) MODALIDADE TARIFÁRIA: conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de 
consumo de energia elétrica e demanda de potências ativas, considerando as . 
segOintes modalidades: 
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r) MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA VERDE: aplicada às unidades 
. consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo 

de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia, assim como 
de uma única tarifa de demanda de potência; e 

s) MODALIDADE TARIFÁRIA HORÁRIA AZUL: aplicada às unidades 
consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo 
de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de 
utilização do dia; 
ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA: quando os montantes de demanda de 

potência ativa medida excederem os valores contratados e os limites fixados 
na legislação, será aplicada a cobrança de ultrapassagem; 

SUBESTAÇÃO: parte das instalações elétricas da unidade consumidora 
atendida em tensão primária de distribuição que agrupa os equipamentos, 
condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e 
transformação de grandezas elétricas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto regular o fornecimento de energia elétrica, 
pela.  DISTRIBUIDORA ao CONTRATANTE, para uso exclusivo em sua unidade 
consumidora, pertencente ao grupo A, segundo "a estrutura tarifária, modalidade, 
subgrupo de tensão, nas quantidades. e períodos estabelecidos. 

Parágrafo Único - Qualquer eventual Mudança das características e/ou dos dados 
cadastrais do CONSUMIDOR e/ou da Unidade Consumidora descritas anteriormente 
deverá ser informada a CONTRATADA, por escrito, com antecedência mínima de.  
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARACTERÍSTICA DO FORNECIMENTO 

A DISTRIBUIDORA fornecerá às unidades consumidoras, energia elétrica conforme 
estabelecido na identificação das partes, observado s os limites de variação 
estabelecidos no Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica do 
Sistema Elétrico Nacional — PRODIST, aprovado pela Resolução ANEEL n. 
424/2010 ou outra que vier substituí-la. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO 

Parágrafo Primeiro - A alteração da modalidade tarifária, desde que solicitada por 
escrito, será realizada dentro do período de testes no caso de ligação nova, ou 
desde que a alteração precedente tenha sido anterior aos 12 (doze) ciclos completos 
de faturamento ou ainda, desde que o pedido seja apresentado em até 03 . (três) 

4-7 
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ciálos - completos de faturamento posteriores à revisão tarifária da 
DUSTRIBUIDORA. 

Parágrafo Segundo - Quando a unidade consumidora tiver carga instalada superior 
a 75 kW e for atendida por sistema subterrâneo de distribuição em tensão 
secundária, o CONTRATANTE pode optar pela mudança para o grupo A, com 
aplicação da tarifa do subgrupo AS. 

CLÁUSULA QUINTA - DO MONTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADO 

O montante da energia elétrica contratado deve ser definido segundo um dos 
seguintes Critérios: 

Para os consumidores livres e especiais cujo atendimento se dê parcialmente sob 
condições reguladas: conforme os valores médios mensais de energia elétrica, 
expressos em MWmédios, para toda a, vigência contratual, devendo a modulação 
dos montantes contratados ser realizada segundo o perfil de carga da unidade 
consumidora; 

Para os demais consumidores: conforme o montante de energia elétrica medido. 

Parágrafo Primeiro - A DISTRIBUIDORA deve atender ao aumento do montante de 
energia elétrica contratado disposto na letra "aí:, desde que efetuado por escrito e 
com a antecedência mínima de 60 (sessenta) meses, ou em Prazo menor, a critério 
da DISTRIBUIDORA. 

Parágrafo Segundo - As solicitações de redução do montante de energia elétrica 
contratada por consumidores livres e especiais, com aplicação a partir do início da 
vigência subsequente, devem ser realizadas com a antecedência mínima em relação 
ao término da vigência contratual de: 

90 (noventa) dias, para os consumidores pertenCentes ao subgrupo A4; ou 

180 (centoS e oitenta) dias, para os consumidores pertencentes aos demais 
subgrupos. 

Parágrafo Terceiro - Para os consumidores livres e especiais cujp atendimento se 
dê parcialmente sob condições reguladas, o estabelecimento do(s) novo(s) valor(es) 
de montante de energia elétrica (s) contratada(s) será formalizado por troca de 
correspondência entre as partes, com emissão de TERMO ADITIVO e reger-se-á(ão) 
pelos termos deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PONTO DE ENTREGA , 

A energia elétrica.a ser fornecida pela DISTRITE3UIDORA ao CONTRATANTE será 
entregue no ponto estabelecido pelo projeto, na forma da legislação vigente: 

Parágrafo Único - São de inteira responsabilidade do CONTRATANTE 'as instalações 
necessárias ao rebaixamento de tensão, distribuição interna,. transporte de energia 
elétrica e proteção destas, além do ponto de entrega. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

O fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora será feito em condições 
comerciais satisfatórias, cabendo à DISTRIBUIDORA diligenciar para mantê-lo com o 
menor número possível de interrupções, variações e/ou perturbações, observando os 
índices fixados em 'legislação específica no 'setor. A DISTRIBUIDORA analisará 
eventuais prejuízos ocasionados ao CONTRATANTE ou reclamados por este e/ou por 
terceiros atribuíveis a interrupções, variações e/ou perturbações de acordo com a 
Resolução n. 414/2010-ANEEL. 

Parágrafo Primeiro - Serão instalados, pelaS partes contratantes, aparelhos de 
proteção e correção destinados a preservar os respectivos sistemas dos defeitos de 
perturbações que venham a ocorrer no sistema da outra parte. 

Parágrafo Segundo - A DISTRIBUIDORA poderá exigir, em qualquer tempo, a 
instalação de adequado sistema dg proteção nas instalações do CONTRATANTE no 
intuito de proteger o seu Sistema, e/ou de terceiros, contra quaisquer perturbações 
provenientes do funcionamento anormal de equipamentos de propriedade deste. • 

4 
Parágrafo Terceiro - Não será permitida a ligação de equipamento gerador de energia 
elétrica de propriedade do CONTRATANTE, em paralelo com o sistema da 
DISTRIBUIDORA. Excepcionalmente e a critério exclusivo da DISTRIBUIDORA, este 
tipo de ligação só será permitido mediante a apresentação de justificativa técnica 
fundamentada do CONTRATANTE e sujeita à análise e aprovação da área da 
DISTRIBUIDORA responsável pela operação do sistema. 

A instalação de equipamento gerador de emgrgência será permitida, desde que sejam 
instalados dispositivos de bloqueio, ficando a instalação condicionada à análise e 
aprovação prévia da área da CEB D responsável pela aprovação do projeto e sujeitas a 
normas e instruções desta. 

Parágrafo Quarto - Caberá ao CONTRATANTE manter no ponto de entrega, o fator de 
potência das instalações elétricas dentro' do limite mínimo permitido, o valor de 0,92 
(fator de potência de referência "fr"), instalando em seu sistema e por sua conta, os 
equipamentos neceSsários para esse fim. 
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A medição da energia fornecida ao CONTRATANTE, em todos os seus parâmetros, 
será efetuada por meio de instrumentos de medição pertencente e instalada pela 
DISTRIBUIDORA, na unidade consumidora, de acordo com as Normas e Padrões da 
Distribuidora. 

Parágrafo Primeiro - Serão de responsabilidade do CONTRATANTE os eventuais 
custos' decorrentes das adaptações, 'em suas instalações, que se façam necessárias 
para possibilitar o recebimento do(s) equipamento(s) de medição. 

Parágrafo Segundo, - Periodicamente, a DISTRIBUIDORA procederá à leitura dos 
instrumentos de medição, empenhando-se para que, sempre que possível, entre dúas 
leituras sucessivas ocorra o intervalo correspondente 'a um més civil. 

Parágrafo Terceiro - A DISTRIBUIDORA compromete-se a aferir seus instrumentos de 
medição, com a fiscalização do CONTRATANTE, se a este assim convier. Aferições 
extras poderão ser efetuadas por solicitação do CONTRATANTE qualquer momento, 
cabendo porém a eSte, a despesa decorrente, se for constatado que" os medidores 
aferidos se encontram dentro das margens de tolerância de erro admitidas nas 
especificações do Instituto Nacional de Pesos e Medidas - INMETRO e/ou da 
-Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou, na falta destas, em norma 
internacional tradicionalmente aceita. 

Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE será responsável pela guarda dos 
equipamentos de medição e ,seus acessórios, não podendo intervir nem deixar que 
outros intervenham no respectivo funcionamento, a não ser 'os representantes da 
DISTRIBUIDORA devidamente identificados. 

CLÁUSULA NONA - DO ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

O CONTRATANTE consentirá, em qualquer tempo, que representantes da 
DISTRIBUIDORA, devidamente credenciados, tenham acesso às instalações elétricas 
de sua propriedade e fornecerá aos mesmos os dados e informações que solicitarem, 
sobre assuntos pertinentes ao funcionamento dos aparelhos e instalações ligados ao 
sistema elétrico. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

Não se caracteriza como descontinuidade do 'serviço a sua interrupção imediata, 
pelas razões descritas nos itens "a" e "b" seguintes, ou após prévio aviso, pelas 
razões descritas nos itens "c" e "e": 
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a) Deficiência técnica ou de segurança em instalações da unidade consumidora que 
ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema elétrico; 

.b) Fornecimento de energia elétrica a terceiros; 
Impedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para 

leitura, substituição de medidor e inspeções necessárias; 
Razões de ordem técnica; 
Falta de pagamento da fatura de energia elétr.ica; e 
Por ausência de contrato, observadas as condições estabelecidas no art.71 da 

Resolução Normativa n. 414/2010 - ANEEL. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS METAS DE QUALIDADE E CONTINUIDADE 
DOS SERVIÇOS 

A DISTRIBUIDORA deverá manter índices de qualidade do produtd e do fornecimento 
de energia elétrica ao CONTRATANTE, nunca inferiores ao limites estabelecidos pela 
regulamentação do Setor Elétrico por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica — 
ANEEL. 

Parágrafo Único - A DISTRIBUIDORA efetuará o fornecimento conforme os padrões e 
indicadores de qualidade e de continuidade do produto e do serviço estabelecido em 
conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, informados na nota 
fiscal/fatura de energia elétrica. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FATURAMENTO, PERÍODO DE TESTES E 
ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA 

A DISTRIBUIDORA emitirá faturas Mensais com base nos valores medidos da energia 
fornecida à unidade consumidora devendo, para o cálculo das faturas ser observadas 
as cláusulas deste CONTRATO ,e a legislação em vigor, bem como as tarifas fixadas 
pelo Poder Concedente, com os ajustes previstos. 

Parágrafo Primeiro - Para fins de faturamento, a componente de consumo kWh será a 
realmente registrada no intervalo de duas leituras consecutivas e em cada modalidade 
tarifária, quando aplicável. 

Parágrafo Segundo - Para fins de faturamento, a demanda faturável em kW, será a 
maior dentre os valores a seguir definidos, observados as respectivas modalidades 
quando da aplicação de tarifa Horária (Azul ou Verde): 

demanda contratada ou demanda medida, exceto para unidade consumidora da 
classe rural ou reconhecida como sazonal; 

demanda medida no ciclo de faturamento ou 10% (dez por cento) da maior 
demanda medida em qUalquer dos 11 (onze) ciclos completos de faturamento 
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anteriores, no caso de unidade consumidora incluída na classe rural ou reconhecida 
como sazonal. 

Parágrafo Terceiro - A parcelà da demanda máxima integralizada, verificada no 
período de faturamento, que exceder o valor da demanda contratada (demanda de 
ultrapassagem), será cobrada a ultrapassagem, cujo valor corresponde a 2 (duas) 
vezes o valor da tarifa normal de fornecimento, se o valor de excesso em relação à 
demanda contratada for superior à tolerância de 5% (cinco por cento), de acOrdo com o 
que dispõe o Art. 93 da Resolução n. 414/2010 - ANEEL. 

Parágrafo Quarto - A DISTRIBUIDORA deverá aplicar o PERÍODO DE TESTES, com 
duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, com o propósito de 
permitir a adequação da demanda contratada .e a escolha da modalidade tarifária 
(Horária Azul), sendo faturado óela demanda medida observados os respectivos 
segmentos horários, quando aplicável, de acordo com o que dispõe o Art. 134 da 
Resolução n. 414/2010 -ANEEL. 

Parágrafo Quinto - Durante o períbdo de teste, aplica-se a cobrança por 
ultrapassagem de demanda conforme o disposto nos § 40, 50, 60, 70  e 80  do Art. 134, da 
Resolução n. 414/2010 ANEEL e de acordo com cada enquadramento tarifário. 

Parágrafo Sexto - Aos montantes de energia elétrica e demanda de potência reativos 
que excederem o limite per-rnitido (fr --- 0,92), aplicam-se as cobranças estabelecidas 
nos arts. 96 e 97 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, a serem adicionadas ao 
faturamento regular. 

Parágrafo Sétimo - A característica da tarifa com base na sua estrutura de preço para 
a unidade consumidora enquadrada na Modalidade Tarifária Horária é a seguinte: 

a) Para Demanda de Potência (kW) na modalidade Horária Azul: 

Um preço para Ponta (P), . 

Um preço para Fora de Ponta (FE) 

b) Para Demanda de Potência (kW) na modalidade Horária Verde: 

b.1- Um preço para Fora de Ponta (FF) 

c) Para Consumo de Energia (kWh) na modalidade Horária Azul.  e Verde: 

Um preço para Ponta (P) 

Um preço para Fora de Ponta (FP) 
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Parágrafo Oitavo - O custo pelo Uso Adicional Contratado, em montantes equivalentes 
aos valores contratados de demanda ou do Uso do Sistema de Distribuição, deve ser 
remunerados pelo CONTRATANTE mediante a aplicação, respectivamente, da tarifa 
de' demanda ou TUSD nos postos tarifários correspondentes, conforme Art. 46 da 
Resolução N° 414/2010-ANEEL e com o devido Acordo Operativo. 

Parágrafo Nono — Aplicação da tarifa, bem como, a forma de reajuste será de 
acordo com os valores e procedimentos definidos pela ANEEL, assim como os 
tributos serão definidos conforme legislação vigente. 

Parágrafo Décimo — Eventuais descontos que o CONTRATANTE tenha direito 
serão aplicados conforme legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

O CONTRATANTE compromete-se a efetuar o pagamento mensal da energia 
forneçida pela DISTRIBUIDORA, no prazo definido pelo Poder Concedente, contado a 
partir da data de apresentação das respectivas faturas. 

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

Parágrafo Único - Findo.  o prazo para pagamento das faturas, incidirá sobre o valor 
líquido das mesmas, juros de mora de 1% ao mês, calculado (pro rata die) multa de 2% 
e correção monetária com base no Índice Geral de Preços do Mercado-IGPM da 
Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que vier a substituí-lo, nos termos da 
legislação específica do setor elétrico e do Contrato de Concessão de Distribuição n. 
66/99-ANEEL. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente CONTRATO rescindir-se-á por: 

Solicitação do CONTRATANTE para encerramento da relação contratual;e 
Ação da DISTRIBUIDORA, quando houver solicitação de fornecimento formulado por 

-novo interessado referente à mesnia unidade Consumidora, observados os requisitos 
previstos no art. 27 da Resolução n°. 414/2010 - ANEEL 

Parágrafo Primeiro - Faculta-se à distribuidora o encerramento da relação contratual 

quando ocorrer o decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a 

suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o 

consumidor seja notificado com antecedência mínima de 15 ( quinze) dias. 
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Parágrafo Segundo - ,O encerramento contratual antecipado implica, sem prejuízo de 
outros estabelecidas pelas normas vigentes, as seguintes cobranças: 

a) O valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término 
da vigência do contrato., limitado a 12 (dozey meses, considerando o produto da 
tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na ,data de-  solicitação do 
encerramento sobre o calculado com base: 

Nos montantes médios contratados, para os consumidores livres e 
especiais; ou 

Na média dos consumos de energia elétrica disponíveis, precedentes ao 
eficerramento, limitada aos 12 (doze) últimos ciclos, para os demais consumidores.. 

Pírágrafo Terceiro - Para unidade consumidora do grupo A optante por tarifa do 
Grupo B, a cobrança de que trata o inciso I é definida pelo faturamento dos meses 
remanescentes ao término da vigência do contrato, obtido pelo produto da TUSD fio 
B, vigente na data de solicitaçãos_do encerramento, sobre a média dos consumos de 
energia elétrica disponíveis precedentes à data do encerramento, limitada aos -12 
(doze) últimos ciclos. • 

Parágrafo Quarto - Essa cobrança não exime o consumidor do ressarcimento dos 
investimentos realizados e não amortizados relativos ao cálculo do encargo de 
responsabilidade da distribuidora e de outras cobranças estabelecidas na Resolução 
Normativa n. 414/2010 - ANEEL ou em normas específicas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses contados a 
partir.  da.assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente por igual período, e 
assim sueessivamente, desde que não sela efetuada comunicação em contrário à 
DISTRIBUIDORA com, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias antes do término da 
vigência do mesmo. 

Parágrafo.  .Único — Para efeito de faturarnento Em caso de ligação nova, aumento 
de carga ou fins rescisórios, a data a ser considerada será da energilação definitiva 
é/ou migração definitiva ao ambiente de contratação livre da unidade consumidora, 
inclusive, quando for o caso, após a conclusão das obras de reforço, ampliação narede 
e/ou outras necessárias., 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO • : 

O Uso do Sistema de Distribuição de Energia, baseia-se, nas Leis n. 9.074/95, n. 
9.648/98, n. 10.438/02.  e n. 10.848/04, nos Decretos n. 2.03/96, n. 5.163/04, nas 
Resoluções ANEEL n°. 281/99 e na 414/2010 e demais normas pertinentes, em 
virtude das quais o acesso ao , SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO deverá ser garantido 
ao CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caso hajam mudanças na legislação aplicável ao fornecimento de energia elétrica, que 
venha alterar as avenças feitas no presente CONTRATO, serão tais alterações 
incorporadas ao mesmo, independentemente de transcrição neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RENÚNCIA 

A abstenção eventual de qualquer daS partes no uso das faculdades que lhes são 
concedidas no presente CONTRATO, não importará em renúncia relativa às novas _ 
oportunidades. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA NOVAÇÃO 

A tolerância entre as partes não implica em novação das obrigações assumidas neste' 
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASOS OMISSOS 

Para os casos,  omissos no presente CONTRATO e relativo às condições de compra de 
energia regulada, prevalecerão às condições gerais das normas e disposições 
regulamentares em vigor, particularmente as estipuladas em portarias e ou resoluções 
de tarifas. • . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES AO CONTRATANTE 

As penalidades aplicáveis ao contratante se regerá pela Resolução n. 414/2010-
ANEEL que estabelece as disposições atualizadas e consolidadas, relativas às 
Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, a serem observadas na 
prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, tanto pelas 
concessionárias e permissionárias quanto pelos consumidores. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES À DISTRIBUIDORA 

As penalidades aplicáveis ao contratado/concessionários, permissionários, 
autorizados: e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem 
como às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de 
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energia elétrica e,  pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais, é 
regulada pela Resolução N° 63/2004-ANEEL. 

-CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA :DA SUJEIÇÃO Á LEI N.8.666/1993 

Este contrato se sujeita à Lei de Licitações e Contratos, apenas-  no que couber. 
Havendo conflito de normas prevalecerá a legislação de setor elétrico. 

1 — Este Contrato está vincuíado ao Termo de Dispensa de Licitação n° 13/2016, cuja 
autorização decorre do Processo n° 50000.118462/2016-26, no âmbito da 
CONTRATANTE; 

II — A publicação resumida do instrumento de contrato de contrato na imprenSa oficial 
será providenciada pela CONTRATANTE na forma do art. 26 da Lei n° 8.666/93. 

III — As despesas com a execução deste CONTRATO está estimada para .12 (doze) 
meses na importância global de R$ 1.693.026,48 (um milhão, seiscentos e noventa e 
três mil e vinte e seis reãis e quarenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 
1.649.892,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e 
dois reais) referente ao consumo e R$ 43.134,48 (quarenta e três mil, cento e trinta e 
quatro reais e quarenta e oito centavos) referente a contribuição de iluminação 
pública, correndo A  conta de créditos orçamentários consignados a cargo do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil na LOA n.° 13.414, de 10/01/2017 
e tendo sido emitidas para tanto as seguintes Notas de Empenho: 

111.1 - Nota de Empenho n.° 2017NE800024, de 17/01/2017, Programa de 
Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Fonte: 0100000000, Natureza da Despesa: 3390-
39, no valor de R$, 91.660,67 (noventa e um mil, seiscentos e sessenta reais e 
sessenta e sete centavos), podendo ser emitidos empenhos de reforço, 
independe,ntemente de termos aditivos; 

111.11 - Nota de Empenho n.° 2017NE800025, de 17/01/2017, Programa de 
Trabalho: 26.122.2126.2000.0001, Fonte: 0100000000, Natureza da Despesa: 3390-
47, no valor de R$ 2-1.396‘,36 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis 
centavos), podendo ser emitidos empenhos de' reforço, independentemente de 
termos aditivos; • 

Parágrafe Único - As despesas a serem realizadas nos exercícios futuros terão seus 
créditos indicados em apostilamentos, conforme estabelece o artigo 30 da IN n.° 02, 
de 30/04/2008. 



SEL 
CPF: 392. 

Ge 

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA 

DISTRIBUIÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro de Brasília, em privilégio a qualquer outro, para 
dirimir as questões oriundas deste CONTRATO. 

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

Brasília,  17  de janeiro de 2017: 

Pela CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.: 

Pelo CONSUMIDOR: 

ark,:eiwut,90,imdi . 
PATRÍCIA DANIELE OLIVEIRA ALARCAO 

CPF/MF n.°  610.526.711-87 e Cl it° 243625789 SSp/SP 
ubsecretária de Assuntos Administrativos - Substituta 

Dgt4avaffete Ferraz 
Gertncis de Grandet Clientes 

DC I CEB-D • 
Mal:5002-4 

P( Daniel Boone pias De Souza NOME:  
CPF: 969.645.961-00- RG: 2.181.911- SSP/DF CPF: Cl: 

Grupo A 
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Testemunha: 

• 
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. Ministério dõs Direitos Hutnands 

• 
IINI RATO DL 17.11310 DE. APOSTILAMENTD 

Espécie: Iram, de Apooilamcnto n' 00212016 No Ta1/1., .14.  tas- 
lehrragào 031/2016. Processo: 00005.2118137016-12. Coneeden. 
ira Secretária Espertai de Direitos Humanos. CN)1 05.475.625/0001. 
57 e o Cenho dos Direitos Humanos de Nova buço, CDU tg 
30.206.171,1100:32, denominado Converteste. Finalidade. Indica*: 
de crédito no montante de RS 346.29309. referente à terceira partyli 
dso nacumos ininarmente provimos. que cratera, à exuade orem 

amerirtilda SELIII. de acordo com a doirerlo nitimada nos lermos da 
Lei ri' 13.414. te IA dc Janeiro dc 2017. no Portrimix de Trabalho 
11427206421510011. PIRES 1214141. Elemento de Irtspeaa 335011. 
Nora d< Empenho 21117NE1100008. Dam de usinatura: 31/937017. 
AsSITIllyrt Fias ia Ctioina Piovesia, Sçtletifil Noemi Re Direito,- 
Hunurins. CPE 126240.116.74, 

• 

MiniS'tério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil 

scazumtiA EXECUTIVA 
. SUIISECRETARIA DE ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS - 
•  

astourasi dc iramial de expodrame.eotilramc condlefice.quanlidhCk% 
O &grudei caubsleriaas nu Edital de Prega° Orara*, n' 07/2016 
e Go sun anexou SUNDA)cIENTO LEGAL: Lei o' 8.196 e o ' 
ercilt n' 7/91; VALOR DA ARE; RS k39t103 (um mil cento C 
vincula OXIA or ASSINATURA:700470n; VIGÊNCIA: 
100/7017 até 10.0412011 ASSINA P21.0 MiG,S0; Wallare Mo. 
reilt Bastos • Subsomurio AdrnIniStil•iv05. ASSINA 
PELA CMPRIA; Carlos .9bIré Torraram,  Abreu. s  

ATA Nb O1fl017.611RA; N.• PROCESSO: 500930367107015.317; 
ENTAL DE PREGÃO 07/2316: ORGakagranistio das Trans.. 
pories..Porms As iteki Cari DO ARGAO: 37,11534210001- 
67: r.mrsr.sA. PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR • 
ME CNN EMPRESA: 20.016302/0001-310: OBJETO: Registro de 

preços poilt tquisielis de ma.eila1 da clrtifirtue. earoinie 1.11 4iXa• 
sitanacildel o mignicias <subi tecidas no Edital 6: Ittsgáli Eletraico 
rg 07/2016 cor. sem anexos; FUNDAMENTO LEGAL: Lel n' 5.666 

Derreto 1• 7572; VALOR DA ARP: RS 64000.00 (tesas-na, c 
quatro nra Tc-tia-DATA DE ASSINATURAL100471/17: VIGÊN. 
CIA. 10.947/17 até I M14/201S. ASSINA PELO °ROAM Willace 
Mo7rra Bulas • Saliworolno de Atonto, Admiras, mitos. AS- 
SINA ELIA inniersA. Mardno Gama Pinho Aguirt 

MA Nb 07/5/117.MTPA: N.' PROCESSO: 50000.0367117015-17: 
sorno. DE PREGÃO >lb 07/2010; ÓRGÃO: Minisidrio dos Trall,. 
porres. Pomo r Atinei% Civil CNP) EX) ÓRGÃO: 374153129001. 
07; EMPRESA: S577 INFORMÁTICA LTDA; CNPJ EMPRESA: 

i55.621(001,116: OBISTOi Regiam: dr. Rixas para uptisieán dg 
massajai et expixlitde, conforme emdie(47, quantidades e cartadas 
estiralecilas to Eilital oe Preglo Ifieudink, 0//2016 e em as 
anexes; l'UNDAMISTO.1 ECO: Leio' 0.(d9 e, Deeretii til 7392: 
VALOR IA AIDS RS 1.2(0,00 (um mil duo:nina e sessenta reais); 
DATA DE ASSO/ATURA: 10947.017; VIGÊNCIA' 10047017 art., 
13917015 ASSLA PELO ÓRGÃO: %Wire Slorci.a Bastos - 5,0 
macieira do 'boatos Adintnistraiistra ASSINA PELA EMPRESA: 
Sérgio Mutila dos Sirlhol. • 

COORDENAÇÃO-GERAL DE.RECURSOS , 
LOGISTICOS 

ni: EO5$1 RATO N' 17017 - •IASC 3.9601 

I'MCcilo:500N,11m622(11626. 
DISPENSA W 133016. (mimam,: MNISTERIO DOS TRANS- . 
PORTES. PORTOSE AVIACAO CIVIL. ES P3 Contratado: 
07o:2659000i 12. riontraudo • CEI3 DISTO 'BUSCA° S.A. ..Objeto; 
Poiso tia-Mo dc ensrgt• grtalea. DigrúniidON S, Crairerante, 
para uso raclutivo eni sua unidade cunsumidnn. reiteraram an pra. 
po A. Eandamsrart log41; -Lei 8oW1993 . Vigência: a pirar de 
:1( 01/2017, com <eu fatal indramoitada, c/m(nte Orieniaelo Nor-
Arava AGU o' 33, dc 13/121611. Valor Total, 3153.0.93020,41. 
rum, 100000611.1 701731E801024 Fome 100/101/036 • 
201 761;!0/R2/. Inato dc Assinatura. 19017017. 

(SICOD - 1391 2017) 3804.4361si01.201730190001(1 

ESTRAVE, DL COSI RATO N' 77017 - INSG 3•410111 

X Prosemo: 1001118417É01626. 
DISPENral 02016. MINISTERIO DOS TRANS. 
PORTES, ricsirost: .1VIA(3A0 CIVIL. ,CNI.J amimado: 
675226100110102. Contendo : CER DISTKIRUICAO 5 A.-Objeto: 
Itegular oaa duaims c obrigaNies das nanes refen mei ao órfla Redis 
dértica de prapitedade dai Dirailmiadora paru ittendimenio das ng. 
itiaidades da ilabanda da Contratante ti, bise de coraras., eb• 
ices-udu o MUSO extraiais e o pomo de conraào. Fundaniento • 
lopt; Ert 811667943 . Visada: • surtir de 1091/2017, com data 
final indetenitirada, conforme Orienuora Nonamisa AGU n• 30. de 
11.772911. Varar iram; 1(5291.157.41. Fonte: 101/00110o3 
2017:M800024. Doa de Assuunira: 11191/2017. 

(SICON • 136,1 21•17) 390004.00031-21317D19001115 

/SENAI° DCIE11310 ADITIVO N' 37E11 • 11,3511 390001 

Numero da Coneessara 13/2014. ' 
X romeno; 51/060033357101351.-Contrzuntra MINIS-TEI:10'005 
TRANSPORTES, PORIOSE AS SAGA() CIVIL CNP) Contratado; 
074S77tdiIlS, Conuarado :CRYSTAL ALIMLNTACAO LTDA - 
ME • °bicha bmiroggla do Comento 157011 por mais dote 

toems. Fundamento logal: Lei Pg91,7993 . Visada. 21/092017 a 
21101•21:115. L1111 th. /subiam-a: 21103/2013 

NICON • 13/047.317) 391004-001101.2017,14009615 

COSIlhóNIIIA DOCAS DO CEARt. 
• 

R,s1 OS 111 ÉONTRATEN 
• 

INPECIII. Comem?,  o' 0)27/017. CONTKATAN79: Companhia Do-
rna da Cara CDC. CONTRATADA: liMPRISA HE ASILEIRA DE 
0,S1118iCAÇÂO, REHAlo DO mero. Conoto pari distrai 
buiráo ola pablicidadc legal inipteun nu/c çiertimea da interesse do 
crisma lo FINDA MEDIU No procrtss 7.16124/.1. oa rex/- 
huhu da ',mexe 34342616..datrali de 11./10,20'.7 < Ne Lei 
St 614,01 '<M.OR DO CONTRAIN RS 200.6.11,01. PRAZO DE 
71.717/CiA• '7 mon roo:suor a punir da emissào da OS. PM/-
CENSO  ADMINS,IXASIVO Jr. :01612.1ral, DATA Dd ASSINA. 

ESPECIE: Primeira Aditivo ais Contraio n• 22/2016. CONTRATAN-
TE: Companhia Docas do Crad • CDC, CONTRATADA: WaKtill 
DE SOUZA PONCIANO COSTA EPE. RESUMO DO 01310113: 
Imrai.u. bem 2.3 nu. 'CLAUSIILA II • 00 VALOR DO CON-
TRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOOL.FUNDAMEN'TO: Pro-
cesso de it• 20160034-1, no kcsoluçáo da DIRE•Mi n•  281/2016 
datada de' 07.12.2016 e ria Lei 8.666/93. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 11* 201600I4.1. DATA DE ASSINATURA: 07/0112017. 

• 
EXTRATO DE TER 300 ADITIVO 

FSPECIE: Sétimo Temo Adido° ao Contraio n• 0217014. CON. 
TRATANTE: Companhia Doas do Caril • CDC CONTRATADA: 
srpE INFORMÁTICA ituutu • CP)'. RESUMO DO OBJETO: 
Prortop-se o pram de cerrarei° do contraio por mais 12 mera c 
ettera.se o valor de RS 1.

a
120941,54 para RS 1.194.052,06. FUN. 

DAMENTO: Pinem ,o' 30130943. na R030111010 da DIREXP. 
064/20I7 de 31/03/2013 e na Lei 0.666/93. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N• 20130943., DATA DE ASSINATURA; 
0441/2017. 

COMPANHIA DOCA DO ESPIRITO SANTO 

EXTRATO DE, TINIMO DE GONEIDÊNCIALIDADE 

Processa: 36327016 (2207/3014). 
l'atWAt Compaohl• Doeu do Espirito Santo • CODESA e MS IN- 
FORMÁTICA LTDA ME- CONTAINER SOLUTIOR 
Objeto: Prover • nrterafria c adequada protrtio às FilramX6e1 ton. 
odencisis fonovidas por ema doa partes ¡Ara tu, .rartlo do Con- 
traio Principal ia' 427015 (PE 2207/2014) celebrado entre as partes. 
a Em de que as mesmas pcgsam desenvolveras atividade, con-
templadas exccificammie naquile insmonento, o qual vinculaose-á 
eLpfyiSaulenit a este. 3 
Assinam: Luis Claudio Santana Montenegro (Diretor Prtsideme dn 

Guilherme' Feirando Ma31alh1u (Diretor de Infrarsindura e Opc-
tartises) e Retinido Datefitni Prateou, (RTI Informálks LTDA ME' 
CONTAINER SOLUTION).). 

Dois da Assinatura: 23 de num de 2017. 

CONIPANWA DOCAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO • 

EXTRATO DE ACORDO DE COIÁBORACAO 

1`10ectIO: 5407/17-71 • ClUnitintillo 'Público n• 0017017. Eopécrta: 
Termo de Colaborarát401.2017, Miado de 01/02/2017, celebrado en-
tre a Companhia Nem do listado de Sào Nulo • COMISP VLI 
MULTIMODAL S.A.&Rpm Apoio à CODESP para • orafiraello 
dos credos can comemotaçáo ao aniversário de 123 anos do Pons de 
Santos, mediante o esmaecimento pela Colaboradora. exclusivamente 
doninly o perimi° do crista. dó bem c servidos. SigneUrios: St. Jos, 
MN, Botelho de Dile:ar-Providente da CODE.SR  e os Srs. 
Daniel Rezende SchalTaaick e Eartsonida Silva Almeida, Procu-
radores da Colaboradora 

.éx"remos REGISTROS DE PREÇOS 

Prommo: 4676776.05 a. Preglo Elrtrônice; SRP 167017. Objeto; 
Regime° de preços pira agulsirào de clavicullrio e cadeados para a 
Suiscrintendinda da Guarda Iholulria CODESP, com validade de 12 
(dote) meses. no valor de RS 4,506.08 (quatro mil e quinhentos e seis 
reais e alio tinimos). Data da Assinalou:131047017, Fundamento • 
Legal: Lei n' 8.6611193 e Idas alterações, no decreto n• 3893 de 23 
de janeiro de 2013. Rubrica Cfinilbil: PDG da CODESR Signatária 
CODESP: Sr. José Ale,. BniéRto de Oliva, Dircirt•Prraidente. 
N's Espécie-. Ala de Regiam, de Preços SM740.2017. Contratada: RM 
MÁQUINAS E sisTrAmAs CEDA • EPP. Objeto: Aqui:dein do imo 
01. Valor Total Registrado: RS 2.156116 (dois mil e tento e cinquenta 
e xis reais e Mio centavos). Signatkle Contratada: Sr. José Corras 

sbledina Nallon. Sócio da Contrauda. • 
Espécie: Ata de 'Regime de Preços SRP/41.2017. Contratada: 

TIAGO virmi. iss SOUZA HIDRAULICA • ME. Objeto: Aqui-
oiça, do item 02: Valor Toai Registrado:7LS 2.350,00 (dois mil c 
treionim c cinquenta reais). Signatário Contratada: Sr. Roberto Rça 
drigócs da &ha. Procurador da Contratada. 

RESULTADO DE JIIICAMENT.,0 
CONCORRÊNCIA N' 1/2016s. 

ti CamisOts de LIclueçào coma público o Resultado de jul-
gamento do referida Retardo rado objeto é a Contrauelo de empresa 
para prestagiS de terriço, Viçando 31 esoututaefis dn Plano de Gemi° 
c do fitograma de Gcrenciamento de Relido:A Sólidos do Porto Or-
tunirado de Santos, pelo prato de 24 (vinte e quedo) mexes. tont 
simmoio clerchttilicada. a Wai prAbn, a licilanle, a Saber. mr.TA 
INVIRON ENGENHARIA LIDA, e Considerando rtassificada eia 
primeiro Impo a.  hcbante ORAL CONSULTORIA LTDA. com  pre, 
Nau no valor dê RS 476.291,61 e cm segundo lugar a licitante: DTA 
EDGE:MIARIA LTDA, um proposta no nine de RS 506.49227. 
Fica miabekeido prazo legal para interposiglo de mesura 

ADETHIR IIEXTO JÚNIOR 
Cootra-nador da ComRsào' 

EXTRATOS DE RIMISTROS DE PREÇOS 

ATA 1S, 01/2017.31TPA: Nt PROCESSO. 50000,0367.10/2015-47: 
EDITAL DE PREGÀO 07/2016: ÓRGÃO; Aihnisterio disi Titus. 
esmera Picou e Mi.1:11n Civil CNN DO ÓRGÃO: 37.115 312/0001.-
47; EMPRESA: RICARL DISTRIBUIDORA MEN, (lNP) EM-
PRESA: 21.304-312M001-69; 00JE1X): .Regiero de preços pios 
támsieáo deboaterial de expedrtme, ti-informe modiNix. comi:idades 

. e &canelo embala-403 no NUR de Ihrgào Eleirtnix 07/1016 
e elo seio anexa: FUNDAMENTO LEMA!: Ni n' 5.666 c o Do-
erei' n' 7092. VALOR DA ARP: RS 1.337.711 rani mil Ile,Ciltn• 
oram e Sete riais d menta (erros,,,): DATA DE ASSNATIPA: 
10.04 3017. IIGÊNCIA: M117017 até :0047018. ASSINA PELO). 
ÓRGÃO. Wallsee Moreira Ramas • Sulsoczeililo do Assumes AN 
minto-Riso. ASSINA PEIA EMPRESA: Alexaado: Riebter, 

AEA 0217.,17-MTPA; Na' PROCESSO:. S000003674012615-17; 
FDIIAL DE PREGÃO NT 077016; ORGÀO, Minlartio dós Trans. 
mines, 'moço Ati4ç2o ("int C14I7 00 ÓRGÃO: 37.315.317A14.91-
10. EMPRESA: 33 COMÉRCIO DE Ullunoes E DISTRIillil-
NSRA LOGÍSTICA. ORM] ...,t11`. 0131 EMPRESA. 
13.810.51221190103: OBJETO: Registro de picos sura aquisrtIo de 
ritraerial de expediram. oraranne conctivirts, quantidades e eaigenCiat 
embebo:Lias no Eraul de PrtgIo UI:irónico til 077016 ein emir 

FINDAMENTO LEGAI: I 'a' ,,' 8646 oe Derreta rd 7892: 
VALOR DA ARE: RS 3 213,4 (tiEs mil duratittx sinic e Irds miá 

Oilentil CVnliv0•3): DATA DEASSINATURA: 1111347017; vir.sn. 
CIA: ;0104/207 até 10042010. ASSINA PELO ÓRGÃO: 1Vallare 
Moreira Danos • Subscrattirio de ANIMO! ddtruinigtsihnL AS- 
SINA PUA EMPRESAil Edurtilo da Sil.m, 

ATA' N' 93/2017.101IPA; Iskocessot 50003.0367017015-17: 
EDITAL DE PREGÃO X. 67/2016: (NOM): hanstérlo dos Tais-
pomes. liorios e As int Cisil CNP.; DO ÓRGÃO: 37.115.3430001. 
ME EMPRESA: GOLDSCRV COMERCIAL EIRELI -• ME: CNPJ 
EMPRESA' 10171.52S/000143; OBIETO; Registra de pretos para 
aquisieNo de material de csipedknaccinfonirt condiveles,quaniidades 
e cortarias catalxleeidas no Edital de PreRin Ela:ratice n• 032016 
e CM Mi, amem FUNDAMENTO LEGAL: EU 5.6lo e o Do-
erem n' 7092: VALOR DA ARP:115 16.545,00 (dezesseis mil , ui. 

I !limite:o e quaorau c eixo tais); DATA DE ASSINATURA' 
10/04(2037: VIGÊNCIA; 10/0.1/21117 até 10114/2178. ASSINA PELO 
ÓRGÃO: %Roce Moreint Rasara • Subtrairei:Mn de Aquintn5 Ad. 
nimisdatioss ASSINA PELA EMPRESA: Irtiona Calina da ralva 
Moreira. • 

• 
ATA Nb 047J174ITPA; Na' PROCESSO; 50000.030740201.5.47; 
EDITAL Dli PREGÃO X: 07/2016: ÓRGÃO: Ministério Cortam-
portes. Panos c migeào Civil CNP) DO ÓRGÃO: 37.115.3.42,001. 
47; EMPRESA: WAGNER DA SILVA LIMA 72683190139 CNP.: 
IthilltESA 21.654.9494X101-7 I; 011JETO: Itsglatro de prom para 
aquisieào de material de expediente. conforme condir/XL qoantutsdes 
é exigerrtas csubelecidis nu Edital dc Peugh Eturtnied rg 07/2016 
&imo seus anexos: FUNDAMENTO LEGAL: Rei n' e666 o Do 
ereto mil 7892: VALOR DA Atol': RS 4.167,20 tquatro <edis, 
aessenta e nem raiá c vime centavo/h DATA DL ASSINATURA. 
11404,2017; VIIaINCIAo 10./e40loi7 até 10.134/211121 AN'SINA prl 
ÊtROÃO: WII:aCc Morella Dattna • somem-ciar:, ao /moiam Ad. 
odatistrativiss ASUNA PELA SiartiSA:-Ins: Laaráncio Ribsiro 
ftmluS • 

AJA 0512017.MTPA: Na PROCESSO: 50000.03n34012013-37: 
rteni. DE PREGÃO 07701b; ÓRGÃO. Minisirtio dos Lao,  
pouco, Podia e A.1.14is Civil CNN DO 011.740. 37,t15.345.0001, 
67,  LMERNA• PA1.ISLARIA PAPEil BOX LTDA EPP, (7117 EM. 
PRÊSA: 64.244.53810001.00.; OIN:113 Roginro da xexé para 

Eme do:uniram pode ter verificado no enigmo Cletitien him./Asswingiliboura.-~tri‘. 
pdo eMigo 00031(1170417,in(*4. 

••• 

s' Eilmuntenfo assinado digiulmeme emlforme'IsIP 2.200-2 dc 24/05/2001, que institui ti 
Ir:Ines:rotura dc Chaves Públkas Brasileira • ICP-Masil. 

O 

• 


