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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
ELÉTRICA Nº 005/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CEB
DISTRIBUIÇÃO S/A E A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL
PROCESSO Nº 00401-00014881/2019-51.
A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº 07.522.669/0001-92, com sede no SIA Área de Serviços Públicos, Lote C, CEP: 71215-902,
Brasília/DF, doravante denominada DISTRIBUIDORA, em conformidade com a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
neste ato representada por sua Gerente de Grandes Clientes, Sra. SELMA BATISTA DO REGO LEAL, portadora da Carteira de
Iden dade nº 897.825 SSP/DF e CPF nº 392.466.391-20 e a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
12.219.624/0001-83, doravante denominado CONSUMIDOR, situada no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17,
Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219, neste ato representada pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
na qualidade de Defensora Pública-Geral, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.71204, consoante a delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, aderem, de forma integral, a este Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para unidades
consumidoras do Grupo B, na forma de Contrato de Adesão, em conformidade com a Resolução Norma va nº 414, de
09/09/2010, da Agência de Energia Elétrica - ANEEL, com suas alterações e demais normas que regulam a espécie as quais
desde já se sujeitam a cumprir:
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:
1. CARGA INSTALADA: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em
condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowa s (kW);
2. CONSUMIDOR: pessoa sica ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o
fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico à DISTRIBUIDORA, assumindo as obrigações decorrentes deste
atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s);
3. DISTRIBUIDORA: agente tular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia
elétrica;
4. ENERGIA ELÉTRICA ATIVA: aquela que pode ser conver da em outra forma de energia, expressa em quilowa s-hora (kWh);
5. ENERGIA ELÉTRICA REATIVA: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magné cos de um sistema de
corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-rea vo-hora (kvarh);
6. GRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 quilovolts (kV);
7. INDICADOR DE CONTINUIDADE: valor que expressa a duração, em horas, e o número de interrupções ocorridas na unidade
consumidora em um determinado período de tempo;
8. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO: desligamento temporário da energia elétrica para conservação e manutenção da rede
elétrica e em situações de casos fortuitos ou de força maior;
9. PADRÃO DE TENSÃO: níveis máximos e mínimos de tensão, expressos em volts (V), em que a DISTRIBUIDORA deve
entregar a energia elétrica na unidade consumidora, de acordo com os valores estabelecidos pela ANEEL;
10. PONTO DE ENTREGA: conexão do sistema elétrico da DISTRIBUIDORA com a unidade consumidora e situa-se no limite da
via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora;
11. POTÊNCIA DISPONIBILIZADA: potência em quilovolt-ampère (kVA) de que o sistema elétrico da DISTRIBUIDORA deve
dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora;
12. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO: desligamento de energia elétrica da unidade consumidora, sempre que o consumidor
não cumprir com as suas obrigações deﬁnidas na Cláusula Quarta;
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13. TARIFA: valor monetário estabelecido pela ANEEL, ﬁxado em Reais por unidade de energia elétrica a va ou da demanda
de potência a va; e
14. UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto composto por instalações, 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 con guas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Contratação da Companhia Energé ca de Brasília (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) para prestação de forma con nua dos serviços
públicos de fornecimento e distribuição de energia elétrica de baixa tensão e outros serviços às unidades organizacionais da
Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Anexo I.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO
A medição da energia fornecida ao CONSUMIDOR, em todos os seus parâmetros, será efetuada por meio de instrumentos de
medição pertencentes e instalados pela DISTRIBUIDORA, nas unidades consumidoras, de acordo com suas normas e padrões.
Parágrafo Primeiro - Serão de responsabilidade do CONSUMIDOR 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 duas leituras sucessivas ocorra o intervalo correspondente a um mês civil.
Parágrafo Terceiro - A DISTRIBUIDORA compromete-se a aferir seus instrumentos de medição periodicamente com a
ﬁscalização do CONSUMIDOR, se a este assim convier. Aferições extras poderão ser efetuadas por solicitação do
CONSUMIDOR a qualquer tempo, cabendo porém a este as despesas decorrentes se for constatado que os medidores
aferidos se encontram dentro das margens de tolerância de erro admi das nas especiﬁcações do Ins tuto Nacional de Pesos
e Medidas - INMETRO e/ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou, na falta destas, em norma internacional
tradicionalmente aceita.
Parágrafo Quarto - O CONSUMIDOR será responsável pela guarda dos equipamentos de medição e seus acessórios, não
podendo intervir nem deixar que outros intervenham no respec vo funcionamento, a não ser os representantes da
DISTRIBUIDORA, devidamente iden ﬁcados.
CLÁUSULA QUARTA - DO ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
O CONSUMIDOR consen rá, 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 per nentes ao funcionamento dos aparelhos e instalações ligados ao sistema elétrico.
CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
Não se caracteriza como descon nuidade do serviço a sua interrupção imediata, pelas razões descritas nos itens 1 e 2
seguintes, ou após prévio aviso, pelas razões descritas nos itens 3 a 5:
1. deﬁciência técnica ou de segurança em instalações da unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a
pessoas, bens ou ao sistema elétrico;
2. fornecimento de energia elétrica a terceiros;
3. impedimento do acesso de empregados e representantes da DISTRIBUIDORA para leitura, subs tuição de medidor e
inspeções necessárias;
4. razões de ordem técnica; e
5. falta de pagamento da fatura de energia elétrica.
CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO
6.1 O consumo de energia será expresso em quilowa -hora (kWh).
6.2 A fatura de consumo deverá conter no mínimo as informações do consumo de energia elétrica no mês, o mês de
apuração do consumo, o número do medidor de energia e os valores individualizados dos tributos incidentes sobre o
consumo.
6.3 A DISTRIBUIDORA emi rá faturas mensais com base no valor medido da energia fornecida à DPDF, devendo para o
cálculo das faturas, serem observadas as cláusulas do contrato a ser ﬁrmado e a legislação per nente em vigor, bem como as
tarifas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, como os ajustes previstos naquela legislação.
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6.4 Para ﬁns de faturamento, a componente de consumo Kwh será a realmente registrada no intervalo das leituras
consecu vas.
6.5 Para ligações novas, com o propósito de permi r o ajuste da demanda controlada, a DISTRIBUIDORA oferecerá ao
CONSUMIDOR, período de teste com 3 (três) ciclos consecu vos e completos de faturamento, durante o qual será faturado
pela demanda medida.
6.6 No caso de débito em equipamento de medição ou erro comprovado na leitura, será considerada, para ﬁns de
faturamento, uma es ma va de valores da demanda e/ou energia duvidosos, com base nos dados esta s cos disponíveis na
DISTRIBUIDORA.
6.7 O faturamento observará o intervalo de tempo de aproximadamente 30 dias, entre a data da primeira leitura do medidor
de energia elétrica e a data da leitura no mês seguinte de acordo com o calendário a ser deﬁnido pela DISTRIBUIDORA.
6.8 Aplicam-se ao faturamento as regras estabelecidas por legislação especíﬁca do setor elétrico no Brasil.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ABRANGÊNCIA
Este Contrato aplica-se aos consumidores pertencentes ao Grupo B, com fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR
1. receber energia elétrica em sua unidade consumidora nos padrões de tensão e de índices de con nuidade estabelecidos;
2. ser orientado sobre o uso eﬁciente da energia elétrica, de modo a reduzir desperdícios e garan r a segurança na sua
u lização;
3. escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela DISTRIBUIDORA para o vencimento da fatura;
4. receber a fatura com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do vencimento, exceto quando se tratar de
unidades consumidoras classiﬁcadas como Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público, cujo prazo deve ser de 10
(dez) dias úteis;
5. responder apenas por débitos rela vos à fatura de energia elétrica de sua responsabilidade;
6. ter o serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e sete dias por semana para a
solução de problemas emergenciais;
7. ser atendido em suas solicitações e reclamações feitas à DISTRIBUIDORA sem ter que se deslocar do Município onde se
encontra a unidade consumidora;
8. ser informado de forma obje va sobre as providências adotadas quanto as suas solicitações e reclamações, de acordo com
as condições e prazos de execução de cada situação, sempre que previstos em normas e regulamentos;
9. ser informado, na fatura, sobre a existência de faturas não pagas;
10. ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia elétrica aplicável a sua unidade consumidora e
data de início de sua vigência;
11. ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualização monetária e juros;
12. ser informado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade da suspensão de
fornecimento por falta de pagamento;
13. ter a energia elétrica religada, no caso de suspensão indevida, sem quaisquer despesas, no prazo máximo de até 4
(quatro) horas, a par r da constatação da DISTRIBUIDORA ou da informação do consumidor;
14. receber, em caso de suspensão indevida do fornecimento, o crédito estabelecido na regulamentação especíﬁca;
15. ter a energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a área urbana ou 48 (quarenta e oito)
horas para a área rural, observadas as Condições Gerais de Fornecimento; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)
16. ser ressarcido, quando couber, por meio de pagamento em moeda corrente no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, a par r da respec va data de solicitação ou, ainda, aceitar o conserto ou a subs tuição do equipamento daniﬁcado, em
função da prestação do serviço inadequado do fornecimento de energia elétrica;
17. receber, por meio da fatura de energia elétrica, importância monetária se houver descumprimento, por parte da
DISTRIBUIDORA, dos padrões de atendimento técnicos e comerciais estabelecidos pela ANEEL;
18. ser informado sobre a ocorrência de interrupções programadas, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão ou outro
meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
19. ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupções programadas, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, quando exis r na unidade consumidora pessoa que dependa de equipamentos elétricos indispensáveis à
vida;
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20. ter, para ﬁns de consulta, nos locais de atendimento, acesso às normas e padrões da DISTRIBUIDORA e às Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;
21. quando da suspensão do fornecimento, ser informado das condições de encerramento da relação contratual; (Redação
dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
22. cancelar, a qualquer tempo, a cobrança na fatura de contribuições e doações para en dades ou outros serviços
executados por terceiros por ele autorizada; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
23. ser informado sobre o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e sobre os critérios e procedimentos para a
obtenção de tal bene cio, se for o caso.
24. receber, até o mês de maio do ano corrente, declaração de quitação anual de débitos do ano anterior, referentes ao
consumo de energia elétrica.
CLÁUSULA NONA - DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
1. manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de acordo com as normas
oﬁciais brasileiras;
2. responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior de sua propriedade;
3. manter livre, aos empregados e representantes da DISTRIBUIDORA, para ﬁns de inspeção e leitura, o acesso às instalações
da unidade consumidora relacionadas com a medição e proteção; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
4. pagar a fatura de energia elétrica até a data do vencimento, sujeitando-se às penalidades cabíveis em caso de
descumprimento;
5. informar à DISTRIBUIDORA sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida
na unidade consumidora;
6. manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à DISTRIBUIDORA, especialmente quando da
mudança do tular, solicitando a alteração da tularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso;
7. informar as alterações da a vidade exercida (ex.: residencial; comercial; industrial; rural; etc.) na unidade consumidora;
8. consultar a DISTRIBUIDORA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência
disponibilizada; e
9. ressarcir a DISTRIBUIDORA, no caso de inves mentos realizados para o fornecimento da unidade consumidora e não
amor zados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os programas de universalização dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
Não se caracteriza como descon nuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência, conforme itens 1 a 3
abaixo, ou após prévio aviso, conforme os itens 4 e 5:
1. razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
2. procedimentos irregulares constatados na unidade consumidora;
3. revenda ou fornecimento de energia a terceiros;
4. impedimento do acesso de empregados e representantes da DISTRIBUIDORA, para leitura e inspeção necessárias; e
5. falta de pagamento da fatura de energia elétrica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRIBUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL
A DISTRIBUIDORA pode:
1. executar serviços vinculados à prestação do serviço público ou à u lização da energia elétrica, observadas as restrições
constantes do contrato de concessão e que o consumidor, por sua livre escolha, opte por contratar; e
2. incluir na fatura, de forma discriminada, contribuições de caráter social, desde que autorizadas antecipadamente e
expressamente pelo consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E COBRANÇA DE OUTROS SERVIÇOS
A DISTRIBUIDORA poderá:
1. executar outros serviços que não estejam vinculados à prestação de serviços públicos de energia elétrica, desde que o
CONSUMIDOR, por sua livre escolha, decida por contratar; e
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2. incluir na fatura, de forma discriminada, a cobrança de outros serviços, desde que autorizada antecipadamente pelo
CONSUMIDOR.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
Nos casos de rescisão contratual, caberá ao CONSUMIDOR a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração, nos termos do art. 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS E DA COMPETÊNCIA
Caso o CONSUMIDOR tenha solicitações ou reclamações sobre a prestação do serviço deverá fazê-las à DISTRIBUIDORA, e
não concordando com o resultado ob do tem o direito de apresentar recurso à Agência Estadual conveniada. Caso não haja
Agência conveniada no Estado o consumidor poderá recorrer à ANEEL.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a par r do dia 2 de março de 2020.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Pode ocorrer por:
1. pedido voluntário do tular da unidade consumidora para encerramento da relação contratual; (Redação dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
2. decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à
unidade consumidora; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
3. pedido de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS E DA COMPETÊNCIA
1. vencido o prazo para o atendimento de uma solicitação ou reclamação feita para a DISTRIBUIDORA, ou se houver
discordância em relação às providências adotadas, o CONSUMIDOR pode contatar a ouvidoria da DISTRIBUIDORA;
2. a ouvidoria da DISTRIBUIDORA deve comunicar ao consumidor, em até 15 (quinze) dias, as providências adotadas quanto
às suas solicitações e reclamações, cien ﬁcando-o sobre a possibilidade de reclamação direta à agência estadual conveniada
ou, em sua ausência, à ANEEL, caso persista discordância; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.05.2015)
3. sempre que não for oferecido o serviço de ouvidoria pela DISTRIBUIDORA, as solicitações e reclamações podem ser
apresentadas pelo consumidor diretamente à agência estadual conveniada, ou, em sua ausência, diretamente à ANEEL.
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 rela va às novas oportunidades.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA NOVAÇÃO
A tolerância entre as partes não implica em novação das obrigações assumidas neste Contrato de fornecimento em baixa
tensão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS
A despesa com a execução do presente CONTRATO, na importância es ma va de R$ 4.518.557,74 (quatro milhões,
quinhentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo o valor de R$ 759.117,70
(setecentos e cinquenta e nove mil cento e dezessete reais e setenta centavos) previsto para os primeiros 12 (doze) meses.
Correrá à conta da Fonte 100; Natureza da despesa: 33.90.39.43; Unidade orçamentária: 48101; Programa de trabalho:
03.122.8211.8517.0138; para o presente exercício será u lizada a Nota de Empenho inicial n° 2020NE00101 de 19/02/2020,
no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente - Lei Orçamentária Anual nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, enquanto a parcela remanescente será custeada à
conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
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21.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que o
documento de cobrança contenha todos os dados necessários, tais como nome da empresa, CNPJ, número da Nota de
Empenho, dados bancários do fornecedor e descrição do objeto fornecido.
21.2 A DISTRIBUIDORA, para efeito de pagamento, apresentar os seguintes documentos:
21.2.1 Cer dão de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal
– CEF, devidamente atualizado;
22.2.2 Cer dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da CONTRATADA;
22.2.3 Cer dão de Débitos Rela vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A va da União expedida pela
Fazenda Nacional (PGFN);
22.2.4 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT;
22.2.5 Fatura de Consumo.
21.3 O pagamento somente será autorizado após os seguintes procedimentos:
21.3.1 recebimento provisório e deﬁni vo do objeto;
21.2.2 Atesto da nota ﬁscal;
21.2.3 Relatório de Execução Contratual.
21.4 Nenhum pagamento será efetuado à DISTRIBUIDORA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
21.5 Caso se constate o descumprimento de obrigações contratuais ou de manutenção das condições exigidas para
pagamento poderá ser concedido um prazo para que a DISTRIBUIDORA regularize suas obrigações, quando não se iden ﬁcar
má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
21.6 O CONSUMIDOR poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela DISTRIBUIDORA.
21.7 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
21.8 Havendo erro na apresentação da nota ﬁscal/fatura ou dos documentos per nentes à contratação, ou ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a DISTRIBUIDORA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o CONSUMIDOR.
21.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
21.10 As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneﬁciário
junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011.
21.11 Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata
tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.
21.12 O pagamento será efetuado de acordo com as normas de execução orçamentária e ﬁnanceira prevista no Decreto
Distrital nº 32.598/2010 e alterações posteriores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
As penalidades aplicáveis ao contrato/concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e
serviços de energia elétrica, bem como às en dades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia
elétrica e pela gestão de recursos prevenientes de encargos setoriais são reguladas pela Resolução norma va nº 846, de 11
de junho de 2019-ANEEL ou sua alteração por nova resolução, aplicando-se subsidiariamente as penalidades previstas na Lei
8.666/93 e ainda às sanções previstas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 VIGÉSIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42039722&infra_sistem…
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Para os casos omissos no presente CONTRATO e rela vos às condições de fornecimento de energia elétrica, prevalecerão as
condições gerais das normas e disposições regulamentares em vigor, par cularmente as es puladas em portarias de
tarifas, aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília/Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do contrato, com
exclusão de qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.

Pela DISTRIBUIDORA:
SELMA BATISTA DO REGO LEAL
Gerente de Grandes Clientes

Pelo CONSUMIDOR:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

TESTEMUNHAS:
Nome: Valdirene Santos Farias
CPF:
721.142.151-72
ENDEREÇO
DAS UNIDADES CONSUMIDORAS
Unidade
de Atendimento
integrada - SCN Quadra 01 Conjunto G Pavimento Semi Enterrado - Brasília -DF
Nome:
Raquel
Fonte Boa Carvalho
CPF:
919.681.861-15
Unidade
de Atendimento integrada - SCN Quadra 01 Conjunto G Loja 2 Térreo - Brasília -DF
Galpão do Gama - QI 01 Lote 440 - Gama - DF

Referência
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acréscimo de novo medidor de energia elétrica na área NAJ da Infância e Juventude e NAJ Andar, Asa Norte NAJ
Sobradinho
- Quadra
08 CLser
13 realizada
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- DF nas
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de Comercial
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de Quadra
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imóveis
relacionados
condicionada à emissão
Planal dos
na -serviços
ST C Setor
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Bloconos
C Loja
01 - Planal
na -DF abaixo ﬁca adaptações)
de ordem de serviço à CONTRATADA após instalação deﬁni va das respec vas unidades organizacionais e adaptações
necessárias:
NAJ Paranoá - QuadraNAJ
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Planal naem processo de locação
Sede
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DPDF
SIA
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17
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07
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Imóvel
em
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Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Sede da DPDF - SIA Trecho 17 Rua
07Av.
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das
45 -Paineiras
Bomba deE/Q
Incêndio
3/5 Ed.
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locação
de Contratos e Convênios, em 19/02/2020, às 18:24, conforme art. 6º do Decreto n°
NAJ de Gerente
São Botânico,
Brasília
DF
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180,
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45
1º adaptações
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- DF
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AnalistaFederal
em Polí (em
cas Públicas
e Gestão
Governamental,de
emreforma)
19/02/2020, às 18:33, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 20/02/2020, às 15:47, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SELMA BATISTA DO REGO LEAL - Matr.0004425-3,
Gerente de Grandes Clientes, em 26/02/2020, às 16:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 35929837 código CRC= 9620D8E3.
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