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COMPANHIAENERGÉTICADO RIOGRANDEDONORTE

Natal, 8 de Março de 2007
CAlOAC/OAGA-0439/2007
À CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RN
Att. Francisco das Chagas de Mariz Fernandes
Avenida Salgado Filho, 1559
Tirol - Natal - RN
59035000
Ref: Contrato de Fornecimento para a Unidade Consumidora nO:085.232.780-4 .

Prezado(a) Cliente:

Estamos encaminhando em anexo uma via do Contrato Original de Demanda N° 0047/CNV12007-firmado
entre essa_Empresa e ~ COSERN, referente a sua Unidade Consumidora CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇAO TECNOLOGICA
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A COSERN continuará à disposição para quaisquer esClareCimentos'julgados necessários, que póderão sei
feitos diretamente ao OAGA - Unidade de Atendimento aos Clientes do Grupo "A" através do telefone
(84)3215-6540 (Daniel Augusto do Nascimento).

/'

Peterson da Costa Paiva
Unidade de Atendimento aos Clientes do Grupo "A"

Protocolo de Recebimento
Recebi a carta n° CA/OAC/OAGA-0439/2007 com uma' via do Contrato Original de Demanda N°
CNV/004712007, Cadastro SIC N° 085.232.780-4.
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CONTRATO CONVENCIONAL N2 CNV/0047/2007
CADASTROSIC N2085.232.7804
CONTRATODE FORNECIMENTODE ENERGIAELÉTRICA,QUE ENTRE

-

SI FAZEM, A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN E CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RN,
SECUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL

DA IDENTIFICACÃO DAS PARTES

-

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN, Concessionária do Serviço Público Federal de
Baldo Natal - RN,
Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte, com sede à Rua Mermoz, 150

-

-

CNPJ nQ08.324.196/0001-81 e Inscrição Estadual nQ.20.055.199-0, doravante denominada simplesmente COSERN, neste
ato representada por seus Superintendentes "in fine" assinados, e do outro lado o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICADO RN, com sede a Avenida Salgado Filho, 1559, Tirol,Natal, RN, CNPJ n224.370.371/0001-23, doravante
denominado de CONTRATANTE, neste ato representado por FRANCISCO DAS CHAGAS DE MARIZ FERNANDES,
"in
brasileiro, casado, Diretor Geral, CPF nl!055.886.344-20, Identidade If 129865, residente e domiciliado na cidade de
fine",assinado, resolvem celebrar o presente Contrato com base nas disposições da Lei nO8.666/93 com suas alterações, em
especial o art. 24 inciso XXII,dispensa de licitação com extrato publicado no DiárioOficial,Resolução nO45612000 ANEEL,
e ainda mediante as seguintes cláusulas e condições:

-

-

DO OBJETO

-

cLÁUSULA PRIMEIRA O presente Contrato tem por objeto regular o fornecimento de energia elétrica, pela COSERN ao
CONTRATANTE, para o desenvolvimento da atividade PODER PUBLICO no ramo classificado no CNAE ELSOJ0600 Educação Superior Federal, segundo a estrutura tarifária convencional, subgrupo A4, para uso exclusivo em sua unidade
consumidora CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICADO RN , localizada à Povoado Base Ffsica, 20, Zona
Rural, Ipanguaçú/ RN.

-

DA TENSÃO DE FORNECIMENTO E DO PONTO DE ENTREGA

-

cLÁUSULA SEGUNDA A energia elétrica será fornecida ao CONTRATANTEno ponto de conexão do sistema elétrico
da COSERN com as instalações elétricas da unidade consumidora CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA
DO RN , em corrente alternada trifásica, freqüência de 60 (sessenta) , na tensão de 13,8 kV nominal entre fases, tensão
contratada13,8kVentrefases. Até esse pontode entrega,a COSERNserá responsávelpor operare mantero seu sistema
elétrico.
DAS DEMANDAS CONTRATADAS E CONDlCÕES DE REViSÃO
cLÁUSULA TERCEIRA

-A

COSERN colocará à disposição

do CONTRATANTE, segundo o cronograma abaixo, as

seguintes demandas de potência:

Meses
aneiro
evereiro
m::Jrr.n
abril
maio
.unho
.ulho
aaosto
etembro
outubro
novembro
dezembro
Parágrafo primeiro

211117
----112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

DEMANDA CONTRATADA I<W
20U9
2010
112
112
112
112
112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
--112
112
200

-No caso de renovação automática deste Contrato, conforme definido na Cláusula Sétima, o valor de

demanda a ser considerado será o vigente quando do término do prazo anteriormente estabelecido.

Parágrafo Segundo - O periodo de Março de 2U07a Maio de 2007 fica reconhecido como período de teste para ajuste das
demandas contratadas, nos Termos da Legislação em VigO~

~

~

CONTRATO CONVENCIONAL N2 CNV/0047/2007
CADASTRO

SIC Ng 085.232.780-4

cLÁUSULA
QUARTA - Para aumento da demanda contratada
o CONTRATANTE
deverá
realizar a solicitação por
escrito; pagar todos os débitos existentes junto à COSERN; quando a legislação estabelecer, participar financeiramente do
investimento necessário à implementação da demanda; e, celebrar termo aditivo ao contrato, para vigorar a partir do ciclo
(mensal) de faturamento subsequente ao da data de acatamento do pedido por parte da COSERN.
Parágrafo
faturamento

-

Único
Não havendo
subsequente ao pedido.

necessidade

de investimento,

o aditivo

de contrato

passará

a vigorar

no ciclo de

-

cLÁUSULA QUINTA
Para redução da demanda contratada o CONTRATANTE deverá realizar a solicitação por escrito
com antecedência minima de 180 dias, exceto nas condição decorrentes de medidas de conservação de energia, conforme
definidas na legislação, e celebrar termo aditivo ao Contrato.
cLÁUSULA SEXTA - A COSERN deverá renegociar o contrato de fornecimento, a qualquer tempo, sempre que solicitado
pela CONTRATANTE
no caso de implementação de medidas de conservação, incremento à eficiência e ao uso racional da
energia elétrica que resultem em redução da demanda de potência e/ou consumo de energia elétrica ativa, desde que
satisfeitos os compromissos relativos aos investimentos porventura realizados pela concessionária, conforme dispõe o § 1° do
art. 23 da Resolução nO456/00.

DA VIGÊNCIA E RENOVACÃO

- O presente Contrato vigorará

cLÁUSULA SÉTIMA
assinatura.

pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua

-

Poderá ser o contrato prorrogado automaticamente
Parágrafo Primeiro
sua vigência limitada a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo
Segundo
- Desde que a CONTRATANTE
de 180 (cento e oitenta) dias, em relação ao térnilno
definidas na Cláusula Terceira.

por igual período e assim sucessivamente,

tendo

não expresse manifestação ao contrário com a antecedência minima
da vigência, as novas demandas a serem consideradas serão as

DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
cLÁUSULA

OITAVA

- As despesas

decorrentes deste Contrato correrão por conta.

DO PAGAMENTO E CONDICÕES DE APLlCACÃO DA TARIFA DE ULTRAPASSAGEM
cLÁUSULA NONA- Ao final de cada ciclo (mensal) de faturamento a CONTRATANTEpagará a COSERN os valores
correspondentes ao consumo de energia elétrica ativa medida e a demanda ativa faturável, identificada como um único valor
referente ao maior verificado entre a demanda contratada e a demanda medida.

Parágrafo primeiro - Será aplicada a tarifa de ultrapassagem, que corresponde a 3 (três) vezes o valor da tarifa normal,
sobre a diferença positiva entre o valor medido e o contratado da demanda, quando o medido superar o limite mínimo de
tolerância de 10% em relação a demanda contratada.
Parágrafo segundo - Quando o fator de potência da unidade consumidora, indutivo ou capacitivo, for inferior a 0,92
(noventa e dois centésimos), o CONTRATANTEpagará à COSERN os valores correspondentes aos excedentes de energia e
demandas reativas, conforme estabelece a legislação.
DA RESCISÃO

-

cLÁUSULA DÉCIMA
Este contrato poderá ser rescindindo por ato unilateral do CONTRATANTE, no que couber, nas
hipóteses estabelecidas nos incisos I a XII e XVII do art. 77 da Lei nO8.666/93, ou por acordo das partes quando conveniente
as mesmas.

-

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
No caso de rescisão contratual por parte da CONTRATANTE, este deverá realizar
solicitação por escrito com antecedência mínima de 180 dias à COSERN e quitar o total dos débitos da unidade consumidora.

-

Parágrafo primeiro
A rescisão poderá ser realizada de imediato se houver o pagamento à COSERN do valor
correspondente às demandas contratadas nos meses restantes para o término da vigência do contrato, limitado a 180 dias.

-

Parágrafo segundo
O contrato será considerado rescindido quando a CONTRATANTE for enquadrada
compulsoriamente na estrutura tarifária horo-sazonal, no termos da legislação, devendo a COSERN comunicar ao
CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dia~

~

#

2/3

CONTRATO CONVENCIONAL
N2 CNVl0047/2007
CADASTRO SIC N2085.232.780-4

-

cLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA Nos casos de infraçãode qualquercláusulacontratualda legislaçãodos Serviçosde
Energia Elétrica a qual está subordinado, o contrato será rescindido, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que à outra causar.
DAS DlSPOSICÕES GERAIS

-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA O fornecimento de energia elétrica de que trata o presente Contrato está subordinado à
legislação do Serviço de Energia Elétrica, especiallllente a Resolução 456/2000
ANEEL, de 29 de novembro de 2000, que
consubstancia os seus termos. Quaisquer modificações supervenientes na legislação do serviço de energia elétrica que
venham a repercutir nos ajustes estabelecidos neste Contrato, serão consideradas automática e imediatamente aplicáveis.

-

-

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Havendo divergência entre as partes, deverá ser ouvida a Agência Reguladora do
Serviço Público do Rio Grande do Norte ARSEP, e em grau de recurso, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

-

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato se transmitem aos sucessores e
cessionários das partes, ficando estabelecido que nenhuma cessão ou transferência feita por uma das partes terá validade se
antes não for formalmente aceita pela outra.
cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente contrato substitui e extingue qualquer contrato anteriormente
igual finalidade, renunciando as partes a qualquer direito a ele relacionado.

celebrado com

-

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA A abstenção eventual pelas partes do exercício de quaisquer direitos decorrentes deste
Contrato não será considerada novação ou renúncia.

-

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA Cabe a Agencia Reguladora dos Serviços Públicos do estado do Rio Grande do NorteARSEP a fiscalização do presente instrumento.

-

cLÁUSULA DÉCIMA NONA Fica eleito o foro da seção judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, Justiça Federal de
18instância, para solução de quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com a expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as condições ora estabelecidas assinam as partes, este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e eficácia, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.
Natal, 14 de fevereiro de 2007.

-

NERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSER

spt>ncelos Galindo
e Comercial e de Mercado
.294-68

PELO CONTRATANTE:

Francisco das Chagas de Mariz Fernandes
Diretor Geral
CPF: 055.886.344-20

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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