
  

 
 

 

 

  

CHAMADA PÚBLICA  
DE PROJETOS REE 001/2018 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 

REE 001/2018 

 

 



  

 
 

 

 

31 FORMA DE ENVIO DAS 

PROPOSTAS 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO 04 

OBJETIVO 04 

CRONOGRAMA DA CHAMADA 

PÚBLICA 

 

04 

RECURSOS FINANCEIROS 05 

TIPOLOGIAS ELEGÍVEIS 

DE PROJETO 

 

06 

CONSUMIDORES 

PARTICIPANTES 
06 

PARÂMETROS DEFINIDOS 

PELA ANEEL 

 

08 

PARÂMETROS DEFINIDOS 

PELA CONCESSIONÁRIA 

 

09 

DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO 

 

29 

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

33 

MODELO DE CONTRATAÇÃO 44 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

47 

ANEXOS 

 

49 

FASES DA CHAMADA 

PÚBLICA 

 

24 



 

 

 4 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

1.   INTRODUÇÃO 

2. OBJETIVO 

3. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA 

A ELEKTRO REDES S.A, concessionária do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.328.280/0001-97, com sede na Rua 

Ary Antenor de Souza, nº 321, Campinas – São Paulo, vem, pela presente, noticiar a 

realização da CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 001/2018 que tem a finalidade de 

selecionar pré-diagnósticos para integrar o Programa de Eficiência Energética da 

ELEKTRO, 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 e a Resolução 

Normativa n° 556, de 18 de junho de 2013, ou a que vier substituí-la, como também em 

decorrência do contrato de concessão Distribuição n° 187/98. 

 

 

O Programa de Eficiência Energética - PEE da ELEKTRO é executado anualmente 

em atendimento à cláusula do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica, 

à Lei n° 9.991/2000, Lei n° 11.465/2007, Lei n° 12.212/2010 e Lei 13.280, de 03 de 

maio de 2016. A legislação 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). Os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos necessários 

para apresentação do Programa a ANEEL estão estabelecidos na Resolução Normativa 

ANEEL n° 556, de 18 de junho de 2013, e nas normas que porventura venham a 

substituí-la e/ou complementá-las.  

Selecionar, por meio da presente Chamada Pública, pré-diagnósticos de eficiência 

energética no uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras pertencentes à 

área de concessão da ELEKTRO, visando o cumprimento de obrigações legais da 

ELEKTRO com a ANEEL, nos termos ditados, que tem por objetivo incentivar o 

desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao 

desperdício de energia elétrica. 

 

3.1 Nesta seção estão descritas, em ordem cronológica, todas as datas pertinentes 

para a seleção de pré-diagnósticos na Chamada Pública. No quadro a seguir estão 

indicadas as datas da primeira fase da Chamada Pública.  
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Tabela 1 – Cronograma da Chamada Pública 

DATA DESCRIÇÃO - PRIMEIRA FASE 

29/05/2018 Abertura da Chamada Pública. 

11/06/2018 
Apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública e utilização 

do Portal
1
. 

19/07/2018 Prazo limite para a solicitação de esclarecimentos via portal. 

29/05/2018 

à 

26/07/2018 

Período para a inclusão do pré-diagnóstico via portal. 

Até 

28/09/2018 

Divulgação da pontuação e qualificação dos pré-diagnósticos. 

Notificação dos qualificados para passar à fase de diagnóstico. 
 

 

3.2 Fica facultado à concessionária a alteração das datas apresentadas na tabela 1, 

cabendo comunicação no portal de Chamada Pública de Projetos, na página 

www.elektro.com.br. 

3.3 A apresentação sobre o mecanismo de Chamada Pública e utilização do Portal 

acontecerá na data acima prevista, nas dependências da sede da ELEKTRO, 

localizada na Rua Ary Antenor de Souza, 321 – Campinas – São Paulo, às 13h30. 

Informamos que é necessário fazer inscrição até o dia 10/06/2018, pelo portal de 

Chamada Pública de Projetos disponível na página www.elektro.com.br.  

3.4 Para pré-diagnósticos qualificados na primeira fase desta Chamada Pública que 

beneficiarem consumidores com fins lucrativos, o seu correspondente diagnóstico 

energético deverá ser apresentado à Distribuidora em até 30 (trinta) dias contados 

a partir da divulgação da qualificação dos pré-diagnósticos. Após a avaliação da 

Comissão Julgadora e divulgação dos diagnósticos energéticos aprovados e 

selecionados, o consumidor com fins lucrativos deve firmar contrato de 

desempenho com a distribuidora em até 30 (trinta) dias contados a partir da 

divulgação do resultado. Caso o consumidor com fins lucrativos não firme contrato 

dentro deste prazo, o seu diagnóstico energético estará automaticamente 

desclassificado e os recursos provisionados serão destinados para outros projetos. 

 

 

O valor disponibilizado para a Chamada Pública em tela, é de R$ 22.000.000,00 

(vinte e dois milhões de reais), contemplando as tipologias de projetos relacionadas no 

item 5. 

Desse montante, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) serão investidos em 

projetos da tipologia Industrial, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em projetos das 

tipologias Comércio e Serviços, Serviços Públicos e Rural, R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) em projetos da tipologia Poder Público e R$ 2.000.000,00 (dois 

                                                           
1  Informamos que as vagas são limitadas. 

4.    RECURSOS FINANCEIROS 

http://www.elektro.com.br/
http://www.elektro.com.br/
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milhões de reais) em projetos da tipologia Residencial (condomínios2), conforme 

apresentado na tabela 2. 

Na eventualidade de existir saldo financeiro disponível na conta do Programa de 

Eficiência Energética, nos termos da legislação aplicável à espécie, poderão ser 

aprovados pré-diagnósticos acima dos valores disponibilizados, desde que atendam aos 

requisitos especificados e os critérios eleitos para sua seleção, conforme estabelecido na 

presente Chamada Pública. 

 

5.1 De acordo com as tipologias definidas nesta Chamada Pública, que atende aos 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE, aprovado pela 

Resolução Normativa nº 556, de 02 de julho de 2013, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, não serão aceitos projetos de Gestão Energética 

Municipal, Educacionais ou de Baixa Renda. 

5.2 Nesta Chamada Pública, o pré-diagnóstico será enquadrado na tipologia de acordo 

com a atividade exercida pela unidade consumidora, mesmo que divergente da 

classificação constante no seu cadastro na distribuidora.  

5.3 Projetos Inovadores, caracterizados como Projetos Piloto, não se aplicam a essa 

Chamada Pública.  

5.4 A tabela 2 a seguir apresenta as tipologias de projetos elegíveis a essa Chamada 

Pública. 

Tabela 2 – Tipologia de Projetos elegíveis à Chamada Pública REE 001/2018  

PROJETOS 

POSSÍVEIS 
TIPOLOGIAS RECURSOS 

Melhoria de 

Instalação 3 e 

Fonte Incentivada 

Solar Fotovoltaica 

Industrial R$ 10.000.000,00 

Comércio e Serviço4, Serviços Públicos e 

Rural 
R$ 5.000.000,00 

Poder Público R$ 5.000.000,00 

Residencial (Condomínios5) R$ 2.000.000,00 

 

Poderão participar da Chamada Pública em pauta todos os consumidores das 

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

Rural e Industrial, atendidos na área de concessão da ELEKTRO, que estejam em dia com 

suas obrigações legais perante a ELEKTRO. 

                                                           
2 De acordo com o PROPEE, os condomínios residenciais estão enquadrados na TIPOLOGIA residencial. Vale 

ressaltar que, para efeitos da Resolução Normativa nº 414, de 2010, da ANEEL, os condomínios residenciais 

são enquadrados na CLASSE Comercial e Serviços. 

3 Ver definição de “melhoria de instalação” no ANEXO 1.  

4 Exceto Condomínios Residenciais. 

5 Administração Condominial ou, simplesmente, condomínio compreende a iluminação e instalações de uso 

comum de prédio ou conjunto de edificações. Fonte: Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL. 

6. CONSUMIDORES PARTICIPANTES 

5. TIPOLOGIAS ELEGÍVEIS DE PROJETO 
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6.1 CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS 

6.1.1 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 com fins lucrativos. 

6.1.2 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. 

6.1.3 Os recursos que irão compor o montante a ser retornado pelo 

consumidor a ELEKTRO, via Contrato de Desempenho, são os 

custos relativos à implantação do projeto de eficiência 

energética, correspondendo às seguintes rubricas:  

 Materiais e equipamentos; 

 Mão de Obra de terceiros; 

 Mão de Obra da Distribuidora (fiscalização); 

 Marketing (divulgação); 

 Treinamento e capacitação; 

 Descarte de materiais; 

 Medição e Verificação; 

 Outros custos indiretos, quando for o caso. 

6.1.4 Nos Contratos de Desempenho, os custos relacionados a seguir 

não compõem o montante a ser devolvido para a ELEKTRO: 

 Custos computados como contrapartida, uma vez que 

estes não são objeto de repasse.  

 Custo do diagnóstico energético, caso o projeto seja 

selecionado e implantado através da presente Chamada 

Pública. 

 Custos administrativos e operacionais para viabilização 

do contrato. 

6.1.5 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. No caso de pequenos comércios localizados em 

comunidades de baixa renda, de acordo com o PROPEE, o saldo 

devedor será apenas de 50%.  

6.1.6 No caso do proponente se enquadrar como microempresa (ME) 

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

Chamada Pública, o mesmo 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 Tributos e Contribuições - Simples 

                                                           
6 Ver definição de “Contrato de Desempenho Energético” no Glossário – Anexo 1. 
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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. 

6.1.7 No Anexo 4 é apresentado o Modelo do Contrato de Desempenho 

a ser firmado entre as partes. 

 

6.2 CONSUMIDORES SEM FINS LUCRATIVOS 

6.2.1 Para os consumidores que desenvolvam atividades sem fins 

lucrativos, será firmado um Termo de Cooperação Técnica, o qual 

é apresentado no Anexo 5.  

6.2.2 Para efeito desta Chamada Pública, consideram-se consumidores 

sem fins lucrativos APENAS as unidades do poder público, os 

condomínios residenciais situados em comunidades de baixa 

renda7 e as instituições sem fins lucrativos com atendimento na 

área da saúde.  

6.2.3 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 itens 6.1 e 13 do 

regulamento desta chamada pública. 

6.2.4 No caso da unidade consumidora atendida pela ELEKTRO 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 classificada como com fins lucrativos, uma vez 

que esta se beneficiará das ações de eficiência energética a 

serem executadas, ficando sujeito ao disposto no itens 6.1 e 13 
do regulamento desta chamada pública. 

 

 

Os pré-diagnósticos deverão obedecer, obrigatoriamente, todas as disposições 

constantes no documento Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - 

PROPEE, elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme a versão 

vigente à época da disponibilização da Chamada Pública. 

 

 

                                                           
7 Entende-se por comunidades de baixa renda, os bairros com renda média mensal per capita até R$794,66, 

com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE 2010. 

7. PARÂMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL 
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Tabela 3 – Parâmetros definidos pela ANEEL 

DOCUMENTOS VERSÃO VIGENTE 

Módulo 1 - Introdução Revisão 0 02/07/2013 

Módulo 2 - Gestão do programa Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 3 - Seleção e implantação de projetos Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 4 - Tipologias de projeto Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 5 - Projetos especiais Revisão 0 02/07/2013 

Módulo 6 - Projetos com fontes incentivadas Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 7 - Cálculo da viabilidade Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 8 - Medição e verificação de resultados Revisão 1 27/09/2013 

Módulo 9 - Avaliação dos projetos e programa Revisão 0 02/07/2013 

Módulo 10 - Controle e fiscalização Revisão 1 27/09/2013 

Critérios de seleção para chamadas públicas de projeto Revisão 1 02/07/2015 

Guia de medição e verificação Revisão 0 29/07/2014 

 

A ELEKTRO define os seguintes parâmetros que deverão ser utilizados na elaboração dos 

pré-diagnósticos:  

8.1 REQUISITOS PARA OS PRÉ-DIAGNÓSTICOS 

8.1.1 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. 

8.1.2 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, será considerado somente o 

pré-diagnóstico melhor classificado de acordo com os critérios 

estabelecidos no item 12.2 do presente regulamento, ficando 

os demais automaticamente desclassificados. 

8.1.3 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.  

8.1.4 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.  

8.1.5 Para os pré-diagnósticos que contemplarem a inclusão de 

geração de energia elétrica a partir de Fonte Incentivada solar 

8. PARÂMETROS DEFINIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA 
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fotovoltaica, em atendimento ao disposto no Módulo 6 - 

Projetos com Fontes Incentivadas do Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética - PROPEE, serão aceitos 

somente os pré-diagnósticos que contemplarem a inclusão de 

geração de energia em instalações que também apresentarem 

proposta de ação de eficiência energética dentro desta 

Chamada Pública ou já tiverem sido eficientizadas 

anteriormente. Nesse último caso, a realização de ação de 

eficiência energética tem que ser comprovada através de 

diagnóstico energético e apresentação dos resultados 

alcançados.  

8.1.6 Os pré-diagnósticos deverão contemplar a medição e verificação 

dos resultados em conformidade com o Guia de M&V da ANEEL, 

lançado em 27/07/2014 e disponível no site da ANEEL, 

obedecendo aos requisitos mínimos estabelecidos no item 8.6. 

8.1.7 Para todos os clientes selecionados nesta Chamada Pública 

será firmado um CONTRATO DE DESEMPENHO (Anexo 4), com 

exceção das unidades do poder público, dos condomínios 

residenciais situados em comunidades de baixa renda8 e das 

instituições sem fins lucrativos com atendimento na área da 

saúde. Para essas exceções será firmado um TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA (Anexo 5).  

8.1.8 Cada pré-diagnóstico deverá contemplar consumidores com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos. Caso sejam enviados pré-

diagnósticos que beneficiem simultaneamente consumidores 

com fins lucrativos e sem fins lucrativos, o projeto será 

classificado automaticamente como com fins lucrativos. 

8.1.9 Não será permitido 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 proponente. 

Esta regra contempla inclusive equipamentos utilizados em 

fontes incentivadas.  

8.1.10 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. 

8.1.11 Nos pré-diagnósticos 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. 

8.1.12 Os pré-diagnósticos que contemplarem o uso final iluminação 

(interna) devem obedecer aos parâmetros estabelecidos na 

norma brasileira ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação 

de ambientes de trabalho.  

                                                           
8 Entende-se por comunidades de baixa renda, os bairros com renda média mensal per capita até R$794,66, 

com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE 2010. 
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8.1.13 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.  

8.1.14 Deverão ser apresentadas medições de consumo/demanda, 

realizadas com equipamento analisador de grandezas, 

durante um período mínimo de 7 dias, dos usos finais que irão 

receber as ações de eficiência energética, para comprovação 

do regime de funcionamento. Na impossibilidade de realizar a 

medição por Uso Final, apresentar as medições de 

consumo/demanda da Unidade Consumidora. 

Alternativamente, poderá ser apresentada a Memória de 

Massa do medidor de faturamento da distribuidora. 

 

8.2 PARÂMETROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

8.2.1 A vida útil dos materiais e equipamentos deverá ser utilizada 

conforme tabela apresentada no Anexo 2. Caso os materiais e 

equipamentos utilizados possuam características diferentes 

daquelas apresentadas no Anexo 2 ou não estejam listados no 

Anexo 2, estas características deverão ser comprovadas, 

obrigatoriamente, através da apresentação de catálogos 

técnicos. 

8.2.2 Caso o pré-diagnóstico contemple a substituição de um 

equipamento que foi instalado com recursos oriundos do 

PEE/ELEKTRO e que ainda esteja dentro do seu período de vida 

útil, o pré-diagnóstico apresentado será automaticamente 

desqualificado. 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.  

8.2.3 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 na seção 12.2), em detrimento aos pré-

diagnósticos que utilizarem simulações para os cálculos dos 

benefícios.  

8.2.4 Os equipamentos de uso final de energia elétrica utilizados nos 

pré-diagnósticos deverão ser, obrigatoriamente, 

energeticamente eficientes. No âmbito desta Chamada Pública, 

considera-se equipamento energeticamente eficiente aquele 
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que:  

8.2.4.1 Possuir o SELO PROCEL9. 

8.2.4.2 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 - PBE10.  

8.2.4.3 Na eventualidade de não existirem equipamentos com selo 

PROCEL ou com etiqueta A de desempenho energético (ENCE), 

deverão ser adquiridos os equipamentos mais eficientes dentro 

da listagem do PBE, devendo escolher obrigatoriamente o 

equipamento mais eficiente disponível. Neste caso, a escolha do 

equipamento deverá ser devidamente justificada, apresentando a 

tabela do PBE mais recente. 

8.2.4.4 Caso os equipamentos necessários ao projeto não sejam 

contemplados pelo PBE, poderão ser utilizados os equipamentos 

mais eficientes disponíveis. A eficiência deverá ser comprovada. 

8.2.5 Para o pré-diagnóstico que contemple o uso final 

condicionamento ambiental, os coeficientes de eficiência 

energética dos equipamentos existentes poderão ser obtidos 

através de:  

8.2.5.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia- INMETRO.  

8.2.5.2 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catálogos.  

8.2.5.3 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.  

8.2.6 Para o pré-diagnóstico que contemple o uso final sistemas 

motrizes, o rendimento nominal e o rendimento no ponto de 

carregamento do equipamento existente poderão ser obtidos 

através de:  

8.2.6.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia- INMETRO.  

                                                           
9 Ver definição de “Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL”, no ANEXO 1 
10 Ver definição de “Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE”, no ANEXO 1 



 

 

 13 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

8.2.6.2 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catálogos.  

8.2.6.3 Dados de medições realizadas, procedendo a estimativa através 

do software “BDmotor”, disponível no endereço eletrônico do 

PROCEL INFO, na seção simuladores (www.procelinfo.com.br). No 

caso de obtenção através de medições, deverão ser apresentados 

no pré-diagnóstico as medições gráficas, realizadas com 

equipamento analisador de energia durante um período maior ou 

igual a 24 (vinte e quatro) horas; detalhamento das condições de 

apuração, certificado de calibração do equipamento de medição 

emitido com data de 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. 

8.2.7 Para o pré-diagnóstico que contemple o uso final sistemas de 

refrigeração, os dados de consumo dos equipamentos 

existentes poderão ser obtidos através de:  

8.2.7.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia- INMETRO.  

8.2.7.2 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catálogos.  

8.2.7.3 Dados de medições realizadas. No caso de obtenção através de 

medições, deverão ser apresentados 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 de 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. 

8.2.8 Para lâmpadas e luminárias com tecnologia LED utilizadas nos 

pré-diagnósticos, as seguintes diretrizes devem ser obedecidas:  

8.2.8.1 As lâmpadas deverão ser certificadas e registradas pelo 

INMETRO. Deverão possuir as certificações LM7911 e LM8012 

emitidas por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou ILAC-

MRA13. 

                                                           
11 LM79: trata-se de um procedimento de ensaio, publicado pela Illuminating Engineering Society of North 

America (IESNA), para medições elétricas e fotométricas de produtos de LED, aplicável à lâmpada ou 

luminária.  
12 LM80: trata-se de um procedimento de ensaio, publicado pela Illuminating Engineering Society of North 

America (IESNA), para verificação da manutenção do fluxo luminoso de fontes de LED, aplicados para LEDs e 

módulos de LEDs. Visa a obtenção de informações sobre manutenção de fluxo luminoso e alteração da 

cromaticidade com o tempo através de medições em pelo menos 6.000 h de vida, em intervalos de 1.000 h, 

e então estabelecer a vida do produto através de extrapolações conforme a publicação IESNA TM-21-11. 
13

 ILAC -MRA: International Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual Recognition Arrangement. 

http://www.procelinfo.com.br/
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8.2.8.2 As lâmpadas, cujas substituições apresentem equivalentes14 na 

tabela do Procel, devem possuir SELO PROCEL. 

8.2.8.3 As luminárias 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 as 

certificações LM79 e LM80 emitidas por laboratórios acreditados 

pelo INMETRO ou ILAC-MRA.   

8.2.9 Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser 

substituídos nos pré-diagnósticos deverão, obrigatoriamente, ser 

descartados de acordo com as regras estabelecidas pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (porém vedada a 

reutilização), estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

e demais normas aplicáveis à matéria.  

8.2.10 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 (porém vedada 

a reutilização), 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. 

8.2.11 Apresentar Certificado de Destinação Final de Resíduos. A 

empresa contratada para a realização da destinação e/ou 

descontaminação dos resíduos e/ou produtos substituídos 

deverá possuir os seguintes documentos: 

 Alvará de funcionamento; 

 Licença Ambiental junto aos Órgãos competentes; 

 Registro no Cadastro Técnico Federal – IBAMA; 

 Certidão Negativa de Débito emitida pelo IBAMA;  

 

 

8.3 REQUISITOS SOBRE CUSTOS E ORÇAMENTOS  

8.3.1 Os custos inerentes ao projeto são classificados de acordo com 

as categorias contábeis descritas conforme a tabela 4: 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Entende-se por equivalência: Bulbo: informações constantes na coluna “EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE 

(W)”, ou sua equivalente fluorescente compacta, por exemplo: lâmpada incandescente 40W, lâmpada 

incandescente 60W, lâmpada fluorescente compacta 15 W, etc. Tubular: possuam mesma base e 

comprimento, por exemplo: base G13, comprimento entre 580 e 600 mm. 



 

 

 15 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

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 Previsto 

Mão de Obra Própria Previsto 

Mão de Obra de terceiros Previsto 

Transporte Previsto 

Custos Indiretos 

Administração Própria Previsto 

Marketing Previsto 

Treinamento e 

Capacitação 
Previsto 

Descarte de Materiais Previsto 

Medição e Verificação Previsto 

Outros Custos Indiretos Previsto 

TOTAL 100% 

8.3.2 Para todos os materiais e equipamentos propostos nos pré-

diagnósticos, deverão ser anexados no portal, obrigatoriamente, 

pesquisa de preço através de, no mínimo, 3 empresas, devendo 

utilizar o orçamento de menor valor. A distribuidora poderá incluir 

outras empresas na coleta de preço. 

8.3.3 Para os custos de “Mão de Obra de Terceiros”, “marketing”, 

“Treinamento e Capacitação”, “Medição e Verificação” e 

“Descarte de Materiais”, deverão ser considerados, no mínimo, 3 

(três) orçamentos. Deverá ser utilizado no pré-diagnóstico o 

orçamento de menor valor.  

8.3.4 A distribuidora poderá solicitar os orçamentos indicados no item 

8.3.3 a qualquer tempo, assim como solicitar a inclusão de 

outras empresas na coleta de preço. 

8.3.5 Nos pré-diagnósticos devem constar os valores estimados para 

todas as etapas obrigatórias do PROPEE (elaboração de 

diagnóstico energético; elaboração do projeto executivo; Plano de 

M&V; gerenciamento e aquisição de materiais e equipamentos; 

execução da obra; descarte dos materiais e equipamentos 

substituídos; Relatório de M&V; treinamento e capacitação e 

relatório final ANEEL).  

8.3.6 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 ou, 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 
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apresentação dos profissionais envolvidos, acompanhado de uma 

estimativa de horas de trabalho de cada um e do respectivo custo 

de homem-hora.  

8.3.7 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.  

8.3.8 Em nenhuma hipótese serão remunerados pela ELEKTRO os 

equipamentos que vierem a ser adquiridos nos pré-diagnósticos 

para uso em medição e verificação (M&V). 

8.3.9 Somente serão aceitos orçamentos de fornecedores (atacadistas 

ou varejistas) especializados, estando sujeitos a verificação e 

aceitação por parte da Concessionária. 

8.3.10 A soma dos custos totais com administração própria e marketing 

não poderá ser maior que 5% (cinco por cento) do custo total do 

pré-diagnóstico. Os pré-diagnósticos que beneficiarem 

consumidores sem fins lucrativos deverão, obrigatoriamente, 

prever 5% (cinco por cento) para ações de marketing.  

8.3.11 Os valores do pré-diagnóstico que ultrapassarem os limites 

estabelecidos nesta seção deverão ser, obrigatoriamente, 

computados como contrapartida, sendo que estes recursos 

poderão advir do próprio consumidor15 e de terceiros16. 

8.3.12 O investimento do projeto poderá ser composto por recurso 

exclusivo do PEE ou por recurso do PEE com o aporte de 

contrapartida. Importante ressaltar que 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.  

8.3.13 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.  

 

8.4 FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA - FCP  

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 a metodologia proposta no item 8.5. 

                                                           
15 Ver definição de “recursos próprios”, no ANEXO 1. 
16 Ver definição de “recursos de terceiros”, no ANEXO 1. 
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𝑭𝑪𝑷 =
𝒏𝒖𝒑 𝒙 𝒏𝒅 𝒙 𝒏𝒎

𝟕𝟔𝟓
 

 

Onde: 

nup: Número de horas por dia de utilização do sistema a ser eficientizado no 

horário de ponta. Para a ELEKTRO, o horário de ponta a ser considerado 

deverá ser menor ou igual a 3 (três) horas e está compreendido entre 17:30 e 

20:30, 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).  

 

Deve-se enviar memória de cálculo com horários de utilização da carga e demais 

informações necessárias para comprovar o FCP proposto.  

Caso a equação acima não seja a mais adequada ao regime de utilização do 

sistema a ser eficientizado, deverá ser apresentado no pré-diagnóstico cálculo detalhado 

do FCP, justificando cada parâmetro utilizado.  

Todos os parâmetros deverão ser compatíveis com as informações apresentadas 

no pré-diagnóstico energético.  

 

8.5 AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA  

8.5.1 Para pré-diagnósticos que utilizarem sistemas de aquecimento 

solar de água, para a fração solar deve-se utilizar FS = 0,60.  

8.5.2 Para o cálculo do fator de coincidência na ponta - FCP, deverão 

ser apresentados os cálculos de forma detalhada, sempre 

justificando cada parâmetro utilizado. O valor do FCP deverá ser 

menor ou igual a 1 (um), podendo ser utilizada a equação 

abaixo para sua determinação: 

 

𝑭𝑪𝑷 =
𝒏𝒃𝒑 × 𝒕𝒃

𝒏𝒄 × 𝟏𝟖𝟎
 

 

Onde:  

nbp: Número médio de banhos por dia no horário de ponta por unidade 

consumidora.  

tb: Tempo médio de banho, em minutos.  

nc: Número de chuveiros por unidade consumidora.  

180: Minutos equivalente a 3 (três) horas de ponta.  
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8.5.3 Em caso de dificuldades na obtenção dos parâmetros para o 

cálculo do fator de coincidência na ponta para o aquecimento 

solar de água, poderá ser utilizado o valor típico para esse uso 

final FCP = 0,10.  

8.5.4 A unidade consumidora deverá apresentar avaliação estrutural, 

realizada por responsável técnico, atestando que a estrutura 

física (telhado ou cobertura), na qual serão instalados os 

coletores e reservatórios, suporta o peso dos equipamentos, 

estruturas de suporte e acessórios propostos. O documento 

deverá ser enviado via portal. 

 

8.6 MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 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 no Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - 

PROPEE, conforme item 7 deste regulamento, e ao Protocolo Internacional de Medição e 

Verificação de Performance - PIMVP - 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.  

8.6.1 ETAPA 1 – ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

A estratégia de M&V deverá ser elaborada de forma preliminar na fase de pré-

diagnóstico energético uma vez que dispõe-se do conhecimento obtido sobre a estrutura 

(materiais e equipamentos) e o funcionamento da instalação, onde se conhece o uso da 

energia e sua relação com a rotina da instalação, devendo ser anexada via portal. Neste 

documento devem ser definidas as bases para as atividades de M&V:  

8.6.1.1 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);  

8.6.1.2 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.  

8.6.1.3 Opção do PIMVP: Adotar, preferencialmente as opções A ou B do 

PIMVP.  

8.6.1.3.1 Opção C: Admite-se seu uso quando for substituído um 

único equipamento em uma instalação e quando o 

consumo deste for igual ou maior a 10% (dez por 

cento) do total da instalação. Esta opção também 

poderá ser utilizada quando o desempenho energético 

de toda a instalação estiver sendo avaliado, não 

apenas o da ação de eficiência energética.  

8.6.1.3.2 Opção D: Admite-se nos casos em que nenhuma outra 

opção seja praticável. atendendo a todas as 

disposições constantes no PIMVP.  
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8.6.1.4 Modelo do consumo da linha de base: Em geral, uma análise de 

regressão entre a energia medida e as variáveis independentes.  

8.6.1.5 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%).  

8.6.1.6 Cálculo das economias: definir como será calculada a economia 

de energia e a redução de demanda na ponta (“consumo evitado” 

ou “economia normalizada”).  

No caso do pré-diagnóstico ser aprovado e passar para a fase de diagnóstico 

energético, a estratégia de M&V proposta deverá ser consolidada a partir dos novos dados 

coletados. A estratégia de M&V consolidada deverá fazer parte do diagnóstico energético.  

8.6.2 ETAPA 2 – PLANO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Após 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, contendo todos os procedimentos e considerações para o 

cálculo das economias, conforme o Capítulo 5 do PIMVP e demais disposições da ANEEL 

sobre o assunto, conforme item 7 desta Chamada Pública.  

Em resumo, o plano de M&V deve ser estabelecido após a realização das 

medições dos equipamentos existentes nas instalações beneficiadas pelos pré-

diagnósticos, seguindo os procedimentos estabelecidos na estratégia de M&V, devendo 

incluir a discussão dos seguintes tópicos, os quais estão descritos com maior 

profundidade no PIMVP.  

 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.  

 Especificações dos medidores.  

 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.  

 Procedimentos de Garantia de qualidade que serão utilizados para 

apresentação dos resultados nos relatórios de economia.  

 

Também deverão ser incluídos os tópicos específicos adicionais previstos no 

Capítulo 5 do PIMVP, referentes à utilização da opção A e da opção D, quando uma 

destas opções for escolhida.  
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8.6.3 ETAPA 3 – RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Uma vez terminada a implantação das ações de eficiência energética, devem ser 

procedidas as medições de consumo e demanda e das variáveis independentes relativas 

ao mesmo período, observando o estabelecido na estratégia de M&V e no plano de M&V, 

de acordo com o Capítulo 6 do PIMVP e demais documentos pertinentes, conforme item 

7 deste regulamento.  

Em resumo, o relatório de M&V deve ser estabelecido após a realização das 

medições dos equipamentos propostos na instalação beneficiada pelo pré-diagnóstico, 

seguindo os procedimentos estabelecidos na estratégia e no plano de M&V, devendo 

conter uma análise completa dos dados observando as seguintes questões, as quais 

estão descritas 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.  

 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).  

 Justificativas (caso sejam observados desvios em relação à avaliação 

ex ante, os mesmos deverão ser considerados e devidamente 

justificados). 

 

8.7 TAXA DE DESCONTO  

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.  

 

8.8 MÃO DE OBRA PRÓPRIA E TRANSPORTE  

Este item refere-se às despesas com mão de obra da ELEKTRO e deslocamento 

para fiscalização do projeto. Todos os pré-diagnósticos deverão apresentar as despesas 

referentes à mão de obra própria e deslocamento da ELEKTRO, determinada em 10% 

(dez por cento) do custo total do PEE no projeto.  

 

8.9  AÇÕES DE MARKETING E 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 Elektro Redes S.A. - ELEKTRO. Toda e qualquer 

http://www.aneel.gov.br/
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divulgação deve ser previamente aprovada pela ELEKTRO, devendo obrigatoriamente 

fazer menção ao Programa de Eficiência Energética - PEE, executado pela ELEKTRO e 

regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  

A soma dos custos totais com administração própria e marketing não poderá ser 

maior que 5% (cinco por cento) do custo total do PEE no pré-diagnóstico. Os pré-

diagnósticos que beneficiarem consumidores sem fins lucrativos deverão, 

obrigatoriamente, prever 5% (cinco por cento) do custo total do PEE no pré-diagnóstico 

para ações de marketing. 

8.10  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.  

8.11  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.  

Para cálculo da relação custo-benefício (RCB) dos pré-diagnósticos, deverão ser 

utilizados os valores de CEE e CED da tabela a seguir. 

Tabela 5 – Custos evitados de energia e demanda17 

NÍVEL DE TENSÃO CEE (R$/MWh) CED (R$ / kW ano) 

A2    88kV a 138 kV 303,19 213,43 

A3     69kV 316,87 228,11 

A3a   30kV a 44 kV 314,13 575,10 

A4     2,3 kV a 25 kV 314,13 575,10 

B2     Rural 196,53 544,64 

B3     Demais Classes 280,75 787,78 

 

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 e o CED utilizados para o cálculo do benefício oriundo da Central 

Geradora é o preço final da energia e da demanda pago pelo consumidor, incluindo 

impostos e encargos. 

8.12  PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Os pré-diagnósticos deverão, obrigatoriamente, observar o período de execução 

máximo do projeto de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual. Os projetos com fontes incentivadas poderão prever mais 12 

                                                           
17 Fonte: Resolução ANEEL n° 2.290, de 22 de agosto de 2017, para FC = 70% e k = 0,15. 
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(doze) meses para as ações de medição e verificação da fonte incentivada (conforme 

item 8.13). 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:  Elaboração do Diagnóstico Energético. 

Etapa 2: Ações de medição e verificação - M&V (conforme item 8.6 deste 

regulamento) e entrega do Plano de M&V. 

Etapa 3: Aquisição de equipamentos e materiais. 

Etapa 4: Contratação de serviços e/ou mão de obra de terceiros. 

Etapa 5: Execução da obra (substituição dos equipamentos) 

Etapa 6: Descarte de materiais substituídos e/ou retirados. 

Etapa 7: Acompanhamento do projeto pela ELEKTRO (corresponde a soma dos 

custos de mão de obra própria, transporte e administração própria da ELEKTRO). 

Etapa 8: Treinamento e capacitação 

Etapa 9: Ações de medição e verificação - M&V (conforme item 8.6 deste 

regulamento) e entrega do Relatório de M&V. 

Etapa 10: Marketing e Divulgação. 

Etapa 11: Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento. 

Etapa 12: Avaliação de resultados do projeto e entrega do relatório final para envio 

à Aneel. 

 

8.13  PROJETOS COM FONTES INCENTIVADAS - 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.  

O pré-diagnóstico deverá obedecer integralmente ao disposto pelo Procedimentos 

do Programa de Eficiência Energética - PROPEE no Módulo 6 - Projetos com Fontes 

Incentivadas, conforme item 7 dessa Chamada Pública, 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 ELEKTRO: ND.64 – Conexão entre 

microgeração e minigeração distribuída em baixa tensão e a rede de distribuição, e 

ND.65 – Conexão de geradores em paralelo com o sistema de distribuição de 
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média tensão,  disponíveis no link https://www.elektro.com.br/seu-negocio/micro-

e-minigeracao-distribuida. 

c. Os equipamentos propostos devem atender aos requisitos do item 8.2, quando 

aplicável.  

d. Atender os requisitos da Portaria INMETRO n° 357/2014 e Portaria INMETRO n° 

004/2011.  

e. Caso o pré-diagnóstico e seu correspondente diagnóstico energético venham a 

ser qualificados, classificados e selecionados na presente Chamada Pública, a 

documentação referente à solicitação de acesso de micro e minigeração distribuída 

deverá ser encaminhada, conforme definido nas normas ND.64 e ND.65  acima 

citadas, para parecer da ELEKTRO. 

e.1 No caso de existir algum impedimento, resultando na impossibilidade 

de acesso a rede da ELEKTRO, ficarão o pré-diagnóstico e o seu 

correspondente diagnóstico energético, automaticamente, 

desclassificados, independente de existirem ou não outras ações de 

eficiência energética conjuntas.  

 

f. Serão aceitos somente os pré-diagnósticos que contemplarem a inclusão de 

ações de eficiência energética economicamente viáveis apuradas no pré-

diagnóstico nas instalações do consumidor a ser beneficiado e que forem ou já 

tiverem sido implementadas, de acordo com o estabelecido no Módulo 7 do 

PROPEE – Cálculo da Viabilidade. 

 

g. No cálculo da RCB, os benefícios deverão ser computados separadamente, 

segundo sua origem, da seguinte forma: 

- Central geradora: CEE e CED de acordo com o preço final da energia e da 

demanda pago pelo consumidor, incluindo impostos e encargos. 

- Eficiência energética: CEE e CED de acordo com item 8.11 deste 

regulamento. 

 

h. 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. 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.  

 

i. Prever ações de medição e verificação que registrem a energia gerada e demanda 

provida no horário de ponta durante o período de um ano, conforme estabelecido 

no item 7, Módulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas, Seção 6.3 - Medição e 

Verificação dos Resultados. Serão aceitos dados extraídos através de medidor 

específico e/ou do inversor, desde que se comuniquem com um sistema 

supervisório com capacidade de armazenamento de dados por pelo menos 1 (um) 

ano. Deve-se prever equipamento de medição redundante para evitar a perda de 

dados. 

j. Os diagnósticos energéticos que forem selecionados na 2ª fase dessa Chamada 

Pública e por algum motivo não forem autorizados e aprovados pela ANEEL, ficarão 

automaticamente desclassificados.  

k. 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 a construção de estruturas físicas, tais como 

estacionamentos externos, telhados, estruturas em alvenaria, etc., devendo ser 

https://www.elektro.com.br/seu-negocio/micro-e-minigeracao-distribuida
https://www.elektro.com.br/seu-negocio/micro-e-minigeracao-distribuida
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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 

l. A unidade consumidora deverá apresentar avaliação 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. O documento deverá ser enviado via portal. 

Todos os custos relativos à elaboração/envio de documentação a ELEKTRO e 

quaisquer outras despesas não previstas pela Chamada Pública, bem como eventuais 

ajustes no projeto solicitados pela ANEEL, são de responsabilidade do proponente, não 

sendo de forma alguma reembolsados pela ELEKTRO. 

 

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

eficiência energética, dentro dos critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela 

ANEEL.  

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

Energética - PEE da ELEKTRO foi dividida em 2 (duas) fases, sendo a primeira fase de pré-

diagnóstico energético18 e a segunda fase de diagnóstico energético19.  

9.1 PRIMEIRA FASE – PRÉ-DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

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

energética viáveis através de um pré-diagnóstico energético. O pré-diagnóstico energético 

é uma etapa que antecede à elaboração do diagnóstico energético e do projeto e seus 

dados devem ser alimentados, via portal. O proponente deverá cadastrar os dados do pré-

diagnóstico no Portal da Chamada Pública de Projetos, contemplando as seguintes 

informações: 

9.1.1 Dados do consumidor: 

 Razão Social 

 Atividade Exercida  

 Número da Conta Contrato20  

 Horário de Funcionamento21  

 Responsável pelo Cadastro das informações do Pré-diagnóstico: 

- Nome 

- CPF  

- E-mail  

- Telefone  

- Cargo 

 Endereço  

 Representante legal  

                                                           
18Ver definição de “pré - diagnóstico energético” ANEXO 1. 
19 Ver definição de “diagnóstico energético” ANEXO 1. 
20 Conta Contrato de cada unidade consumidora pertencente ao pré-diagnóstico. 
21 Horário de funcionamento de cada unidade consumidora pertencente ao pré-diagnóstico. 

9. FASES DA CHAMADA PÚBLICA 
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- Nome 

- CPF  

- E-mail  

- Telefone  

- Cargo 

9.1.2 Dados da empresa responsável pela elaboração do pré-

diagnóstico: 

 Razão Social  

 CNPJ  

 Responsável Técnico: 

- Nome 

- CPF  

- CREA 

- E-mail  

- Telefone  

- Cargo 

 Endereço  

9.1.3 Objetivos do pré-diagnóstico energético.  

9.1.4 Insumos energéticos utilizados, quando for o caso.  

9.1.5 Avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos 

operacionais da unidade consumidora com foco no consumo de 

energia elétrica.  

9.1.6 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.  

9.1.7 Horário de funcionamento de cada ambiente/sistema que irá 

receber ações de eficiência energética.  

9.1.8 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.  

9.1.9 Deverão ser apresentadas medições de consumo/demanda, 

realizadas com equipamento analisador de grandezas, durante 

um período mínimo de 7 dias, dos usos finais que irão receber as 

ações de eficiência energética, para comprovação do regime de 

funcionamento. Na impossibilidade de realizar a medição por Uso 

Final, apresentar as medições de consumo/demanda da Unidade 

Consumidora. Alternativamente, poderá ser apresentada a 

Memória de Massa do medidor de faturamento da distribuidora. 

9.1.10 Com base nas medições mencionadas no item 9.1.9, apresentar 

curva de carga média diária.  

9.1.11 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 



 

 

 26 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

economia de energia e redução de demanda na ponta com base 

nas ações de eficiência energética identificadas. Os cálculos22 

devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo PROPEE no Módulo 

4 – seção 4.2. Apresentar também o percentual de redução de 

consumo de cada uso final proposto em relação ao consumo total 

da unidade consumidora. 

9.1.12 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 

item 7 do presente regulamento. Caso o pré-diagnóstico 

contemple mais de um uso final, (iluminação, climatização, etc.) 

cada um desses usos finais deverá ter a sua RCB calculada. Caso 

o pré-diagnóstico contemple mais de uma unidade consumidora 

(UC), cada UC deverá ter a sua RCB calculada. 

 

9.1.12.1 PRÉ-DIAGNÓSTICO COM 

CONTRAPARTIDA23 

Dois tipos de cálculo de RCB devem ser realizados 

quando 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 a todos os recursos aportados por TODOS 

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. 

9.1.13  Cronograma das etapas necessárias para a execução do projeto 

de eficiência energética, conforme item 8.12. 

9.1.14 Custos inerentes ao projeto, conforme item 8.3: 

 Diagnóstico Energético 

 Materiais e Equipamentos 

 Mão de Obra própria da Distribuidora 

 Mão de Obra de Terceiros 

 Transporte 

 Administração Própria da Distribuidora  

 Marketing  

 Treinamento e Capacitação 

 Descarte de Materiais  

 Medição e Verificação 

9.1.15 Após o cadastro dos dados do pré-diagnóstico, o proponente 

deverá realizar o upload no portal da Chamada Pública de 

                                                           
22 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. 
23 Entende-se como contrapartida o recurso aportado pelo consumidor ou por terceiros para a implantação de 

um projeto no âmbito do PEE. Ver definição de Recursos do Consumidor e Recursos de Terceiros no glossário 

– ANEXO 1.  



 

 

 27 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

Projetos dos seguintes documentos: 

 Estratégia de M&V preliminar, conforme item 8.6.1 do presente 

regulamento.  

 Orçamentos solicitados, conforme item 8.3 do presente 

regulamento. 

 Memória de cálculo do Fator de Coincidência da Ponta – FCP 

conforme item 8.4. 

 Catálogos de materiais ou equipamentos (não obrigatório).  

 Detalhamento do Treinamento e Capacitação, conforme item 

8.10 do presente regulamento.  

 Projeto Básico e Avaliação Estrutural para pré-diagnósticos que 

contemplem Geração Solar Fotovoltaica, conforme item 8.13 do 

presente regulamento. 

 Avaliação Estrutural para pré-diagnósticos que contemplem 

Aquecimento Solar de Água, conforme item 8.5 do presente 

regulamento. 

 Avaliação das instalações elétricas para pré-diagnósticos que 

contemplem o uso final Condicionamento Ambiental de sistemas 

centrais, conforme item 8.1.13. 

 Avaliação de todo o sistema de climatização para pré-

diagnósticos que contemplem o uso final Condicionamento 

Ambiental de sistemas centrais, conforme item 8.1.13. 

 Memória de Massa ou Medições, conforme item 9.1.9 do 

presente regulamento. 

 Documentação Obrigatória de habilitação, conforme item 10 do 

presente regulamento. 

 Memorial descritivo contendo um maior detalhamento das 

informações solicitadas nos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 

9.1.8, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12 e 9.1.13 deste regulamento. O envio 

deste memorial descritivo não exime o proponente da 

obrigatoriedade do cadastro destas informações no Portal da 

Chamada Pública de Projetos. Este memorial deverá possuir um 

total máximo de 20 páginas. Havendo divergência entre as 

informações cadastradas pelo proponente no Portal e as 

informações indicadas no Memorial descritivo, prevalecerá as 

informações cadastradas no Portal. 

 

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

ou reembolsados pela ELEKTRO. 

Os pré-diagnósticos energéticos enviados serão analisados pela Comissão 

Julgadora, conforme disposto no item 12 deste regulamento. Somente os pré-

diagnósticos energéticos classificados passarão para a segunda fase da Chamada 

Pública – Diagnóstico Energético. 

Para os pré-diagnósticos energéticos habilitados, porém não selecionados para a 

segunda fase da Chamada Pública, irão compor um cadastro de reserva. 

 

9.2 SEGUNDA FASE - DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

9.2.1 Os pré-diagnósticos energéticos selecionados em conformidade 

ao disposto no item 12 desta Chamada Pública passarão para a 

fase de diagnóstico energético.  
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9.2.2 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 

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, análise de 

viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser adotada. 

Entende-se o diagnóstico energético como a consolidação da 

avaliação ex ante apresentada de forma preliminar no pré-

diagnóstico energético.  

9.2.3 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 item 8.6.1, também deverá ser consolidada a 

estratégia de M&V, a qual foi enviada de forma preliminar na 

fase de pré-diagnóstico energético.  

9.2.4 O diagnóstico energético está sujeito à aprovação da ELEKTRO, 

podendo demandar correções de modo a atender exigências e 

determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Pelo mesmo motivo, a ELEKTRO reserva-se o direito de efetuar 

alterações no diagnóstico energético, sem a necessidade de 

prévia autorização do consumidor.  

9.2.5 Os cronogramas físico e financeiro apresentados no diagnóstico 

energético e aprovados pela ELEKTRO serão considerados como 

sendo definitivos, sendo, portanto, utilizados como base para 

estabelecer as obrigações contratuais referentes ao prazo de 

execução dos projetos de eficiência energética.  

9.2.6 A diferença máxima admitida (relativa aos custos para 

realização do projeto de eficiência energética e as metas de 

economia de energia e redução de demanda em horário de 

ponta) entre o pré-diagnóstico energético e o diagnóstico 

energético é de 5% (cinco por cento), não podendo ultrapassar o 

valor limite estabelecido no item 12 desta Chamada Pública. 

Entretanto, a diferença, quando a maior, de 5% no investimento 

total para realização do projeto entre o pré-diagnóstico 

energético e o diagnóstico energético somente será aceita 

mediante disponibilidade de recurso dessa Chamada Pública.  

9.2.7 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. 

9.2.8 Para diagnósticos que contemplem o uso final Iluminação, 

deve ser apresentado estudo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros definidos nas normas brasileiras vigentes, 

acompanhado do levantamento dos níveis de iluminância dos 

ambientes, quando ocorrer qualquer umas das seguintes 

condições listadas abaixo: 



 

 

 29 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

 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 ELEKTRO e 

anuência da Unidade Consumidora; 

 Substituição de luminárias, refletores e ou projetores; 

 Iluminação cênica e/ou de fachadas; 

 Iluminação externa; 

 Estacionamentos/garagens. 

9.2.9 No caso de consumidores com fins lucrativos, as despesas de 

elaboração do diagnóstico energético dos projetos que forem 

selecionados e implantados através dessa Chamada Pública, 

serão custeadas pelo consumidor e reembolsadas pela 

ELEKTRO após assinatura do contrato e carregamento do 

projeto na ANEEL.  

9.2.10 Para os pré-diagnósticos apresentados por consumidores sem 

fins lucrativos e qualificados na 1ª fase dessa Chamada 

Pública, a ELEKTRO irá realizar coleta de preços para 

contratação de empresas responsáveis pela elaboração do 

diagnóstico energético e implantação do projeto.  

 

 

 Os Consumidores, que atendam ao item 5 deste regulamento, interessados em 

participar desta Chamada Pública, devem enviar documentação técnica e comercial 

através do portal de Chamada Pública de Projetos, de acordo com as diretrizes e 

orientações do Manual de Uso do Sistema, disponível para acesso na página 

www.elektro.com.br.   

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

observada na documentação exigida, invalida a participação do consumidor nessa 

Chamada Pública.  

10.1 LISTA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ENVIO VIA PORTAL 

10.1.1 Cópia do contrato social ou estatuto social do consumidor 

contemplado. 

10.1.2 Carta de apresentação e concordância assinada pelo 

representante legal do consumidor, concordando com os termos 

constantes neste Regulamento, bem como com os termos 

dispostos no instrumento contratual a ser firmado com a 

ELEKTRO, conforme prescrito no Anexo 3 (Carta de Apresentação 

e Concordância), Anexo 4 (Contrato de Desempenho a ser 

10. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

http://www.elektro.com.br/
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firmado com clientes que possuam fins lucrativos), e Anexo 5 

(Termo de Cooperação a ser firmado com clientes sem fins 

lucrativos) do presente regulamento. 

10.1.3 Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 

acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

que comprove que os profissionais de nível superior, reconhecido 

pelo CREA, detentores de ART, devidamente registrado no 

Conselho Regional 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 no pré-

diagnóstico. O envio da ART e CAT é necessário para fins 

classificatórios, sendo que a sua não apresentação implicará na 

desclassificação do pré-diagnóstico. 

10.1.4 Documento que comprove o vínculo dos profissionais 

mencionados no item 10.1.3 com a empresa responsável pelo 

pré-diagnóstico.  Poderão ser enviados os seguintes documentos 

comprobatórios:  

 Contrato de Trabalho ou, 

 Ficha de Registro de Empregado ou, 

 Contrato Social ou, 

 Contrato de Prestação de Serviço. 

10.1.5 Documento que comprove registro da empresa responsável pelo 

pré-diagnóstico no CREA. 

10.1.6 Caso o cliente a ser beneficiado esteja enquadrado como 

empresa com fins lucrativos, deverá ser enviada uma carta do 

banco 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. 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 

ELEKTRO.  

10.1.7 Comprovação de adimplência junto à ELEKTRO de todas as 

unidades consumidoras cadastradas no CNPJ do consumidor a 

ser beneficiado. 

 

 

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 no endereço eletrônico 

http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica e demais exigências 

estabelecidas nesta Chamada Pública. 

11. FORMA DE ENVIO DAS PROPOSTAS   

http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica
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11.1 FORMA DE ENVIO DO PRÉ-DIAGNÓSTICO – PRIMEIRA FASE  

Os dados do pré-diagnóstico, detalhados no item 9.1, deverão ser cadastrados no 

Portal de Chamada Pública de Projetos. Adicionalmente, os documentos listados abaixo, 

detalhados no item 9.1.15, deverão ser carregados no portal, obedecendo aos seguintes 

formatos: 

 Estratégia de M&V preliminar em pdf.  

 Orçamentos solicitados em pdf. 

 Catálogos de materiais ou equipamentos em pdf (documento não 

obrigatório).  

 Detalhamento do Treinamento e Capacitação em pdf.  

 Memória de Cálculo do Fator de Coincidência na Ponta – FCP em 

pdf e xls.  

 Projeto Básico e Avaliação Estrutural para pré-diagnósticos que 

contemplem Geração Solar Fotovoltaica em pdf. A memória de 

cálculo da estimativa de geração anual poderá ser anexada em 

formato xls. 

 Avaliação Estrutural para pré-diagnósticos que contemplem 

Aquecimento Solar de Água 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. 

 Memória de Massa ou Medições em xls. 

 Documentação obrigatória de habilitação em pdf.   

 Memorial descritivo em pdf.    

 

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

portal de Chamada Pública de Projetos e está disponível na página www.elektro.com.br.  

 

11.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENVIO DO DIAGNÓSTICO – SEGUNDA FASE  

11.2.1 CONSUMIDORES SEM FINS LUCRATIVOS 

Para os pré-diagnósticos apresentados por consumidores sem fins 

lucrativos e qualificados na 1ª fase dessa Chamada Pública, a ELEKTRO 

irá realizar coleta de preços para contratação de empresa responsável 

pela elaboração do diagnóstico energético e implantação do projeto.  

11.2.2 CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS  

Para pré-diagnósticos qualificados na primeira fase desta Chamada 

Pública que beneficiarem consumidores com fins lucrativos, o seu 

correspondente diagnóstico energético deverá ser apresentado à 

Distribuidora em até 30 (trinta) dias contados a partir da divulgação da 

qualificação dos pré-diagnósticos para avaliação da comissão julgadora 

desta Chamada.  

11.2.2.1 Os diagnósticos energéticos que beneficiem consumidores 

com fins lucrativos devem ser entregues, sob protocolo, no 

seguinte endereço:  

http://www.elektro.com.br/
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ELEKTRO – Correio Interno 

Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jd. Nova América 

Campinas – São Paulo 

CEP 13053-024 

 

O envelope com o diagnóstico energético deverá conter: 

Na parte frontal: 

ELEKTRO 

Gerência de Eficiência Energética  

A/C Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 001/2018  

Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jd. Nova América 

Campinas – São Paulo 

CEP 13053-024 

Na parte posterior:  

Identificação e endereço do remetente 

Os diagnósticos energéticos poderão ser entregues diretamente no Correio Interno 

da ELEKTRO ou remetidos através do correio para o endereço mencionado acima. 

Esclareça-se que a opção do consumidor interessado em remeter o diagnóstico 

energético através do correio, este assume a inteira responsabilidade pelo recebimento 

do diagnóstico pela ELEKTRO conforme prazo estabelecido no item 11.2.2 do presente 

regulamento. 

Na eventualidade do diagnóstico energético, apesar de postado no correio em 

data anterior à estabelecida neste regulamento, vir a ser entregue posteriormente à data 

limite fixada, a ELEKTRO não terá qualquer responsabilidade pelo atraso na entrega, 

resultando como consequência para o interessado, a não aceitação de seu diagnóstico 

energético para análise e deliberação. 

O diagnóstico energético e a sua correspondente documentação devem ser 

encaminhadas para a distribuidora, como solicitado abaixo:  

11.2.2.2 Diagnóstico energético das instalações a serem contempladas, conforme 

disposto no item 9.2 deste regulamento. 

11.2.2.3 01 (uma) cópia impressa do diagnóstico energético, dos orçamentos 

pertinentes (conforme definido no item 8.3 deste regulamento), 

catálogos24, memorial de cálculo (planilhas eletrônicas utilizadas) e a 

documentação para habilitação listada no item 10 do presente 

regulamento. 

11.2.2.4 01 (uma) cópia em mídia eletrônica do diagnóstico energético, dos 

orçamentos pertinentes (conforme definido no item 8.3 deste 

regulamento), catálogos25 e memorial de cálculo (planilhas eletrônicas 

utilizadas). Todos os arquivos eletrônicos devem estar desprotegidos, 

permitindo assim sua edição.  

11.2.2.5 Apresentar os documentos relacionados no item 10, válidos na data de 

apresentação do diagnóstico energético na ELEKTRO.  

                                                           
24 Os catálogos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de tradução para língua 

portuguesa. 
25 Os catálogos poderão ser apresentados no formato “pdf”. 
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A seleção dos pré-diagnósticos (primeira fase) será realizada pela Comissão 

Julgadora respeitando as seguintes condições:  

12.1 AVALIAÇÃO DOS PRÉ-DIAGNÓSTICOS – PRIMEIRA FASE 

12.1.1 Conforme sinalizado no item 8.1.7, para todos os clientes 

selecionados nesta Chamada Pública será firmado um 

CONTRATO DE DESEMPENHO (Anexo 4), com exceção das 

unidades do poder público, dos condomínios residenciais situados 

em comunidades de baixa renda e das instituições sem fins 

lucrativos com atendimento na área da saúde. Para essas 

exceções será firmado um TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

(Anexo 5).    

12.1.2 Consumidor estar adimplente com todas as obrigações legais 

com a ELEKTRO.  

12.1.3 Possuir relação custo-benefício (RCB):  

12.1.3.1 Menor ou igual a 0,9 (zero vírgula nove) no caso de pré-

diagnósticos apresentados por consumidores com fins lucrativos. 

12.1.3.2 Menor ou igual a 0,8 (zero vírgula oito) no caso de pré-

diagnósticos apresentados por consumidores sem fins lucrativos. 

12.1.3.3 Menor ou igual a 0,8 (zero vírgula oito) no caso de pré-

diagnósticos com fonte incentivada solar fotovoltaica. 

12.1.4 Envio do pré-diagnóstico, via portal, até a data limite definida no 

item 3 do presente regulamento.  

12.1.5 Atender a todos os parâmetros definidos pela ANEEL, item 7 do 

presente regulamento.  

12.1.6 Atender todas as disposições estabelecidas no regulamento 

desta Chamada Pública.  

12.1.7 Os pré-diagnósticos serão pontuados conforme os critérios 

estabelecidos no item 12.2 do presente regulamento e 

classificadas em ordem decrescente, até o limite dos recursos 

orçamentários disponibilizados na presente Chamada Pública.  

12.1.8 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 na 

própria unidade consumidora. 

12.1.9 Em caso de empate entre os pré-diagnósticos apresentados, 

serão usados sucessivamente os critérios de desempate 

12. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 



 

 

 34 CHAMADA PÚBLICA DE  

PROJETOS REE 001/2018 

apresentados a seguir:  

12.1.9.1 A menor relação custo-benefício (RCB) apontada nos pré-

diagnósticos, considerando 2 (duas) casas decimais, 

desconsiderando-se as demais. 

12.1.9.2 O maior valor de energia economizada (EE) apontada nos pré-

diagnósticos, considerando 2 (duas) casas decimais, 

desconsiderando-se as demais. 

12.1.9.3 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. 

12.1.9.4 Persistindo ainda o empate entre os pré-diagnósticos 

apresentados, será realizado sorteio, em data a ser designada 

pela ELEKTRO, e previamente comunicada aos interessados, que 

poderão participar da sessão a ser realizada. 

O não atendimento às exigências especificadas neste regulamento de Chamada 

Pública implicará na desqualificação automática do pré-diagnóstico.  
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12.2 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”, 

conforme disposto no item 7 do presente regulamento. Os itens e a forma de pontuação 

estão apresentados na tabela 6. 

Tabela 6 – Critérios para pontuação e classificação dos pré-diagnósticos 

ITEM CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A Relação custo-benefício ( A1 + A2) 30 

A1 Relação custo-benefício proporcional 22,5 

A2 Relação custo-benefício ordenada 7,5 

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) 
10 

C1 Impacto na economia de energia 6 

C2 Impacto na redução de demanda na ponta 4 

D Qualidade na apresentação do projeto (D1+D2+D3+D4) 15 

D1 Qualidade global do projeto 4,5 

D2 Bases do projeto 3 

D3 Consistência do cronograma apresentado 3 

D4 Estratégia de M&V apresentada 4,5 

E 
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito 

multiplicador (E1 + E2 + E3) 
5 

E1 Eficácia na quebra de barreiras de mercado 0,5 

E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 4 

E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 0,5 

F Experiência em projetos semelhantes (F1+F2+F3+F4) 10 

F1 Experiência nos usos finais propostos 3 

F2 Experiência no PEE 2 

F3 Certificação CMPV da EVO 2 

F4 Outras certificações pertinentes 3 

G Contrapartida 15 

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
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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. 

 

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.  

𝑰𝑲 =
𝑲

𝑪𝑻
 

 

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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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. 

 

𝑪𝟏 = 𝑪𝑪𝟏 𝒙 
𝑬𝑷

𝑬𝑷𝒎á𝒙
    

 

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). 

 

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 
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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.  

 

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 = 𝑫𝑫𝟐𝒙 𝑫𝟐% 

 

Onde: 

DD2: Pontuação atribuída ao subcritério D2.  

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

 

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 = 𝑫𝑫𝟑𝒙 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 
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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).  

 

𝑫𝟒 = 𝑫𝑫𝟒𝒙 𝑫𝟒% 

 

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 

 

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% 
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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  

 

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 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. A distribuidora 

poderá atribuir pontuações parciais, levando em consideração como: ações em eficiência 

energética, porte dos projetos, uso de determinada tecnologia 

 

𝑭𝟏 = 𝑭𝑭𝟏𝒙 𝑭𝟏% 

Onde:  

FF1: Pontuação atribuída ao subcritério F1.  

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

 

Item F2 – Experiência no PEE 
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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. A distribuidora poderá atribuir pontuações parciais levando em 

considerações fatores como: porte dos projetos, uso de determinada tecnologia. 

 

𝑭𝟐 = 𝑭𝑭𝟐𝒙 𝑭𝟐% 

 

Onde:  

FF2: Pontuação atribuída ao subcritério F2.  

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

 

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  

 

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 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. 

  

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 
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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. 

 

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 ELEKTRO, 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 7 – Peso dos usos finais 

USO FINAL PESO USO FINAL PESO 

Aquecimento Solar 8,00 Iluminação 1 

Ar Comprimido 5,00 Motores Elétricos 26 5,00 

Bombas de vácuo 5,00 Outros 2,00 

Bombas Hidráulicas 5,00 Refrigeração 5,00 

Condicionamento Ambiental 8,00 Sistemas Motrizes 8,00 

Equipamento Hospitalar 7,00 Soprador de Ar 5,00 

Fontes incentivadas 10,00 Trocador de Calor para Chuveiro 5,00 

 

 

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 

                                                           
26 Considerar quando as ações envolverem somente a troca do motor. 
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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
 

 

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 recursos27 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 projeto 28. 

 

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. 

 

12.3 AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS – SEGUNDA FASE 

                                                           
27 Estes investimentos são limitados pelo impacto que produzem no critério A. 
28 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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Para os pré-diagnósticos apresentados por consumidores sem fins lucrativos e 

qualificados na primeira fase dessa Chamada Pública, a ELEKTRO irá realizar coleta de 

preços para contratação de empresa responsável pela elaboração do diagnóstico 

energético e implantação do projeto.  

Para pré-diagnósticos qualificados na primeira fase desta Chamada Pública que 

beneficiarem consumidores com fins lucrativos, o seu correspondente diagnóstico 

energético deverá ser apresentado à Distribuidora em até 30 (trinta) dias contados a 

partir da divulgação da qualificação dos pré-diagnósticos para avaliação da Comissão 

Julgadora, conforme premissas estabelecidas no item 9.2 deste regulamento. 

 
12.4 COMISSÃO JULGADORA 

A comissão julgadora será constituída por empregados das distribuidoras do grupo 

Neoenergia, a qual terá a incumbência de qualificar e classificar os pré-diagnósticos e 

avaliar os diagnósticos energéticos apresentados na presente Chamada Pública. 

 

12.5 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

divulgado pela ELEKTRO por meio do portal de Chamada Pública de Projetos no endereço 

eletrônico www.elektro.com.br.   

 

 

 

13.1 CONSUMIDORES COM FINS LUCRATIVOS      

13.1.1 Os pré-diagnósticos energéticos enviados, via portal, pelos clientes 

com fins lucrativos, com a Carta de Apresentação e Concordância 

(Anexo 3), seguirão para o processo de seleção da 1ª Fase da 

Chamada Pública. 

13.1.2 Os pré-diagnósticos qualificados e selecionados seguirão para a 2ª 

Fase. O consumidor deverá apresentar o diagnóstico energético à 

distribuidora em até 30 (trinta) dias contados a partir da 

divulgação da qualificação dos pré-diagnósticos. Após a avaliação 

da Comissão Julgadora e divulgação dos diagnósticos energéticos 

aprovados e selecionados, o consumidor deve firmar contrato de 

desempenho com a distribuidora em até 30 (trinta) dias contados 

a partir da divulgação do resultado. Caso o consumidor não firme 

contrato dentro deste prazo, o seu diagnóstico energético estará 

automaticamente desclassificado e os recursos provisionados 

serão destinados para outros projetos. 

13.1.3 Para os contratos de desempenhos, 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 casa etapa, nos termos 

deste regulamento.  

13.1.4 A figura 1 a seguir apresenta as fases e o fluxo de contratação 

dessa CHAMADA PÚBLICA para os clientes com fins lucrativos, 

13. MODELO DE CONTRATAÇÃO 

http://www.elektro.com.br/
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considerando as opções de partida no período de prospecção das 

oportunidades de eficiência energética.  

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

ser firmado entre as partes.  

 

Figura 1 – Clientes com fins lucrativos 

 

 

13.2 CONSUMIDORES SEM FINS LUCRATIVOS 

13.2.1 Os pré-diagnósticos energéticos enviados, via portal, pelos 

clientes sem fins lucrativos, com a Carta de Apresentação e 

Concordância (Anexo 3), seguirão para processo de seleção da 1ª 

Fase da Chamada Pública. 

13.2.2 Os pré-diagnósticos energéticos selecionados seguirão para a 2ª 

Fase. A ELEKTRO iniciará o processo da coleta de preço para 

contratação de empresas responsáveis pelo diagnóstico 

energético e execução do projeto. Com o cliente será assinado o 

2ª FASE  

Resultado do 

diagnóstico energético 

e Contratação 

Prospecção de 

oportunidade de 

eficiência 

energética 

Submissão do pré-

diagnóstico 

Seleção dos pré-

diagnósticos 

energéticos 

Avaliação do 

diagnóstico 

energético 

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 cliente³ 

 

Avaliação do 

diagnóstico 

energético 

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; Plano de M&V; Gerenciamento e 

Aquisição de Materiais e Equipamentos; Execução da Obra; Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos; Relatório 

de M&V; Treinamento e Capacitação; Relatório Final ANEEL. 

NOTA 3 - Para os contratos de desempenho, caso o projeto seja implantado no âmbito desta chamada pública, o 

diagnóstico energético não será considerado um custo do cliente quando do reembolso do investimento do PEE, apenas 

será contabilizado para o efeito do cálculo da Relação Custo Benefício do Projeto. 
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Termo de Cooperação Técnica. 

13.2.3 No Anexo 5 é apresentado o Modelo do Termo de Cooperação 

Técnica a ser firmado entre a distribuidora e o consumidor.  

A figura 2 apresenta as fases e o fluxo de contratação dessa Chamada Pública 

para os clientes sem fins lucrativos. 

Figura 2 – Clientes sem fins lucrativos 

 

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; Plano de M&V;  Gerenciamento e 

Aquisição de Materiais e Equipamentos; Execução da Obra; Descarte de Materiais e Equipamentos Substituídos; Relatório 

de M&V; Treinamento e Capacitação; Relatório Final ANEEL.  

NOTA 3 – As empresas proponentes (ESCOs) devem enviar declaração de validação dos resultados apresentados no pré-

diagnóstico, especialmente a sua viabilidade (o pré-diagnóstico fará parte do edital de coleta de preços), ou 

reapresentação de um novo pré-diagnóstico energético. 

NOTA 4 – A empresa vencedora da coleta de preços será reembolsada pelo custo de elaboração do diagnóstico 

energético, caso o mesmo seja viável dentro do critério de viabilidade econômica do PEE (RCB≤0,8). Caso o diagnóstico 

não seja viável, o mesmo não será remunerado ou reembolsado pela distribuidora e o Projeto não será implantado.  

Resultado da Coleta de 

Preços, Contratação e 

Diagnóstico Energético  
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eficiência 

energética 

Submissão do 

pré-diagnóstico 

Seleção dos pré-

diagnósticos 

energéticos 

Processo de Coleta 

de Preços pela 

distribuidora para a 

contratação da ESCO 
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Projeto2 

Carta de 

Apresentação 

e 

Concordância 

 

Critérios do 

edital da 

Chamada 

Pública 

Assinatura 

do Termo de 

Cooperação

Técnica 

 

Contratação do 

Diagnóstico, 

Projeto e Obra4 

Contrato com 

a ESCO  

Processo de Coleta 

de Preços da 

Distribuidora³ 

Avaliação e 
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CLIENTE 
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DISTRIBUIDORA 

1ª FASE  2ª FASE  
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A ELEKTRO disponibilizará o regulamento desta Chamada Pública no endereço 

eletrônico www.elektro.com.br, no período definido no item 3.  

Os autores dos pré-diagnósticos não serão de forma alguma remunerados pela 

ELEKTRO em decorrência da seleção de seus pré-diagnósticos, bem como não é defeso 

aos mesmos reivindicar ganhos eventuais auferidos pelas unidades consumidoras e a 

própria ELEKTRO. 

A execução do pré-diagnóstico e seu correspondente diagnóstico que vier a ser 

selecionado pela ELEKTRO através da presente Chamada Pública condiciona-se a 

autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para execução do projeto, 

quando necessário. 

Para os pré-diagnósticos e diagnósticos aprovadas na presente Chamada Pública e 

por alguma razão alheia a ELEKTRO não for implementado, o proponente ficará suspenso 

de participar de Chamadas Públicas de Projeto de Eficiência Energética da ELEKTRO por 

um período de 2 (dois) anos. 

O consumidor é responsável por todas as informações prestadas nos pré-diagnósticos 

e diagnósticos energéticos e, caso sejam fornecidas dolosamente (má fé) informações 

comprovadamente falsas, ficará este impedido de participar de Chamadas Públicas de 

Projetos de Eficiência Energética da ELEKTRO por um prazo de 10 (dez) anos. 

Em observância à Lei Estadual de São Paulo nº 10.705, sobre a instituição do Imposto 

sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD, o 

consumidor beneficiado pelos projetos apresentados e aprovados nesta Chamada 

Pública, passando a ser o donatário (conforme artigo 7º, inciso III da Lei), assumirá a 

responsabilidade tributária sobre a doação realizada pela ELEKTRO referente ao 

montante do repasse de recursos para execução do projeto. As doações efetuadas por 

valor inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 

(UFESP) são isentas de tributação, conforme inciso II do artigo 6º da Lei29. Acima desse 

limite, o imposto incidirá à alíquota de 4% (quatro por cento), a ser recolhido pelo cliente 

beneficiado.  

14.1 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Toda e qualquer solicitação de esclarecimentos e/ou informações adicionais, 

referentes a esta CHAMADA PÚBLICA, deverá ser realizada via portal de Chamada Pública 

de Projetos, disponível na página www.elektro.com.br até a data definida no item 3 do 

presente regulamento. 

A ELEKTRO 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 

endereço eletrônico www.elektro.com.br. 

 

                                                           
29

 Apenas como referência, o valor da UFESP para o exercício de 2018 foi fixado em R$ 25,70 (conforme 

comunicado DA nº 96/2017), o que perfaz um limite de R$64.250,00. O limite deverá ser calculado com os 

valores vigentes das UFESP conforme data da doação. 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES 

http://www.elektro.com.br/
http://www.elektro.com.br/
http://www.elektro.com.br/
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14.2 CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS  

Uma vez selecionados os pré-diagnósticos e diagnósticos e estes virem a compor o 

Programa de Eficiência Energética - PEE da ELEKTRO, as informações contidas nos 

mesmos, deverão ser confirmadas na sua execução. 

Havendo divergências entre as informações constantes nos pré-diagnósticos e 

correspondentes diagnósticos e o que venha a ser executado que comprometa a 

eficiência e eficácia estabelecida, a ELEKTRO poderá interromper a execução do mesmo. 

Neste caso, o consumidor responsável deverá ressarcir a ELEKTRO, em razão dos valores 

investidos e despendidos, com os devidos acréscimos legais e regulamentares. 

 

 

14.3 SALDO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Na eventualidade de não acudirem interessados na apresentação de Projetos para 

Eficiência Energética, ou caso os pré-diagnósticos e correspondentes diagnósticos 

apresentados não atendam satisfatoriamente os requisitos estabelecidos na presente 

Chamada Pública tornando-a infrutífera, em decorrência de cumprimento da obrigação 

regulamentar com o Poder Concedente - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a 

ELEKTRO poderá analisar eventuais alternativas para remanejamento dos recursos, se 

necessário, utilizando os critérios estabelecidos nos Procedimentos do Programa de 

Eficiência Energética - PROPEE, elaborado pela ANEEL. 

 

Campinas, 29 de maio de 2018 

 

   

    ___________________________________ 

GIANCARLO VASSAO DE SOUZA  

Diretor Presidente 
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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, 2013). 

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, 

2013). 

 

 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 ser 

selecionados por critérios definidos pela ANEEL (ANEEL, 2013). 

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, análise de viabilidade e estratégia de 

medição e verificação a ser adotada (ANEEL, 2013). 

 

 E  

_____________________________________________________________________________ 

Energia economizada - EE: Redução do consumo energético provocada pela implantação 

de uma ação de eficiência energética (ANEEL, 2013). 

  

 

ANEXO 1 - GLOSSÁRIO 
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 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 3 MW para 

fontes híbridas ou 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, 

para o caso de minigeração (ANEEL, 2012). 

 

 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. 

 

 M 

_____________________________________________________________________________ 

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: Projetos de melhoria de instalação, no âmbito do Programa de 

Eficiência Energética executado pela ELEKTRO e regulado pela ANEEL, 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, 2013). 

 

 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 proponente da “proposta de projeto” ou pela empresa 

responsável pela “proposta de projeto”, formalmente indicada na carta de apresentação. 
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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, 2013). 

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. 

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 Eletrobras. 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. 

Proposta de projeto: São os projetos de eficiência energética enviados por consumidores 

atendidos pela ELEKTRO, podendo ou não ter sido elaborado pelo próprio consumidor, 

para seleção dentro de critérios técnico-econômicos pré-estabelecidos e eventual 

aprovação, passando assim a integrar o “Programa de Eficiência Energética - PEE” da 

ELEKTRO. No âmbito desta Chamada Pública, considera-se que a seleção das “propostas 

de projetos” se dará em 2 (duas) fases, sendo a primeira fase de “pré-diagnóstico 

energético” e a segunda fase de “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. 
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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 proponente da 

“proposta de projeto”, devendo ser computados como contrapartida em uma “proposta de 

projeto”. 

Recursos próprios: São os recursos do próprio “Programa de Eficiência Energética - PEE” 

executado pela ELEKTRO 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, 2013). Esta relação é o principal 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, 

2013). 

 

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. 
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a) Tabela de vidas úteis mínimas admitidas. 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(5) VIDA ÚTIL 

Acessórios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc) 20 anos 

Lâmpada com tecnologia LED (exceto para aplicação em 

iluminação pública) (1)(2) 
25.000 horas 

Luminárias (3) 15 anos 

Luminárias IP com tecnologia LED(4) 50.000 horas 

Aparelhos de ar-condicionado tipo janela(1) 10 anos 

Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-

teto)(1) 
10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensador 

remoto (3) 
10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensador 

incorporado (3) 
10 anos 

Sistemas de climatização – self-contained com condensação a 

água (3) 
15 anos 

Sistemas de climatização – Split System Central (“splitão”) (3) 15 anos 

Sistemas de climatização – VRV – Volume de Refrigerante 

Variável (3) 
15 anos 

Sistemas de climatização – Fan-Coil (3) 15 anos 

Sistemas de climatização – Fancolete (“baby”) (3) 10 anos 

Sistemas de climatização – Chiller à Ar (3) 15 anos 

Sistemas de climatização – Chiller à Água (3) 20 anos 

Sistemas de climatização – Torres de Arrefecimento (3) 15 anos 

Motores (1)(3) 10 anos 

Bombas Centrífugas de Água (3) 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 geral (3) 10 anos 

Autoclaves (3) 20 anos 

Bombas de calor (3) 20 anos 

Painéis Fotovoltaicos (1) 20 anos 

Inversores para sistema solar fotovoltaico (3) 10 anos 

 
(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)  L70@50.000h – conforme IESNA LM-80. 
(5) Caso o material ou equipamento não esteja contemplado na tabela acima, deverá ser 

apresentado catálogo para comprovação das características técnicas.  

 

ANEXO 2 - TABELAS DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

mailto:L70@50.000h
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES COM FINS 

LUCRATIVOS 

 

______________ (município), ____ de ____________ de _____/_____/_______. 

À  

ELEKTRO REE Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 001/2018 

Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jd. Nova América - Campinas – São Paulo  

Ref.: Chamada Pública - REE 001/2018 

 

Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que 

estamos cientes e de acordo com as regras constantes no regulamento da presente Chamada 

Pública, como também todos os termos constantes na minuta do Instrumento Contratual (contrato 

de desempenho) divulgados.  

Declaramos que estamos de acordo com as demais regras estabelecidas para o Programa de 

Eficiência Energética da ELEKTRO, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, 

conforme legislação vigente.  

Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em 

participar do Programa de Eficiência Energética da ELEKTRO.  

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do 

pré-diagnóstico e diagnóstico energético:  

Número da unidade consumidora ELEKTRO (Conta Contrato): ________________________  

Endereço: __________________________________________ nº. ___________  

Razão social: ________________________________________  

Empresa responsável pelo pré-diagnóstico e diagnóstico energético: _____________________  

Unidade consumidora possui fins lucrativos.  

Atenciosamente,  

______________________________________  

Representante legal do consumidor  

(Identificação do representante)  

(Nome e CPF)  

Cargo do representante legal 

 ANEXO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO E 

CONCORDÂNCIA 
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA PARA CLIENTES SEM FINS LUCRATIVOS 

 

______________ (município), ____ de ____________ de _____/_____/_______. 

À  

ELEKTRO REE Comissão Julgadora da Chamada Pública REE 001/2018  

Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jd. Nova América - Campinas – São Paulo  

Ref.: Chamada Pública - REE 001/2018 

 

Enviamos nosso pré-diagnóstico de eficiência energética para sua avaliação, informando que 

estamos cientes e de acordo com as regras constantes no regulamento 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 as demais regras estabelecidas para o Programa de 

Eficiência Energética da ELEKTRO, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, 

conforme legislação vigente.  

Atestamos à veracidade das informações apresentadas via portal e reiteramos nosso interesse em 

participar do Programa de Eficiência Energética da ELEKTRO.  

Apresentamos abaixo os dados referentes à unidade consumidora que irá receber os benefícios do 

pré-diagnóstico: 

 

Número da unidade consumidora ELEKTRO (Conta Contrato): ________________________  

Endereço: __________________________________________ nº. ___________  

Razão social: ________________________________________  

Empresa responsável pelo pré-diagnóstico: _____________________  

Unidade consumidora não possui fins lucrativos.  

Atenciosamente,  

______________________________________  

Representante legal do consumidor  

(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, 

ELEKTRO REDES S.A. - ELEKTRO, concessionária do serviço público de distribuição de energia 

elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.328.280/0001-97, com sede na Rua Ary Antenor de 

Souza, nº 321, Jd. Nova América, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato 

representada na forma do seu Estatuto Social, doravante simplesmente denominada ELEKTRO e, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº      , estabelecida na Rua      , neste ato representada na forma do seu 

Estatuto Social, pelo seus representantes legais,      , inscrito no CPF/MF sob o nº.      , e      , inscrito 

no CPF/MF sob o nº.      , doravante denominada BENEFICIÁRIA, 

 

 

Em conjunto denominadas PARTES, 

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE DESEMPENHO, doravante 

denominado CONTRATO, em conformidade com as cláusulas e estipulações seguintes, que 

mutuamente se outorgam e se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores: 

1 OBJETO DO CONTRATO. 

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO o ajuste das estipulações mediante as quais a 

BENEFICIÁRIA receberá da ELEKTRO incentivos financeiros para implantação de projeto de 

eficiência energética do(s) sistema(s) de    [DEFINIR A AEE]   , compreendendo a contratação de 

pré diagnóstico, diagnóstico energético, projeto executivo, plano e relatório de medição e 

verificação – M&V, relatório final, descarte de materiais, treinamento e capacitação, marketing e 

divulgação, bem como aquisição e instalação de equipamentos e custos de mão de obra da 

ELEKTRO. 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 ELEKTRO 

em até 100% (cem por cento) dos investimentos realizados para implementação do PROJETO, 

segundo as diretrizes do Programa de Eficiência Energética da ELEKTRO, estabelecidas na 

resolução normativa nº 556 de 02 de julho de 2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. 

1.1.1 No caso de micro e pequenas empresas, assim enquadradas de acordo com a lei 

Complementar 123 (BRASIL, 2006), será necessária a recuperação de apenas 80% da 

parte do financiamento relativa à implantação. 

1.1.2 Não serão objeto de reembolso, da BENEFICIÁRIA para ELEKTRO, os custos com 

elaboração de diagnóstico energético e custos administrativos e operacionais para 

viabilização do contrato.  

ANEXO 4 –  CONTRATO DE DESEMPENHO 
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1.2 Passam a ser partes integrantes deste instrumento [ Documentos auxiliares do projeto - 

Ex. projeto básico, projeto elétrico, proposta da empresa de fornecimento/instalação... ], 

independentemente de transcrição. 

2 DOS INCENTIVOS FINANCEIROS. 

2.1 A ELEKTRO custeará as despesas previstas para a implementação do PROJETO, no valor 

total de até      . Este valor deverá ser ressarcido à ELEKTRO, pela BENEFICIÁRIA, em       parcelas 

mensais e consecutivas, limitadas ao prazo máximo da vigência do contrato. 

2.2 O valor final a ser repassado dependerá exclusivamente das ações efetivamente 

realizadas durante a vigência do CONTRATO, não garante a ELEKTRO o valor acima como o mínimo 

a ser percebido pela BENEFICIÁRIA.  

2.2.1 Após o encerramento dos repasses, será celebrado um termo aditivo a esse 

contrato, no qual será expresso o valor efetivamente desembolsado pela ELEKTRO, e que 

deverá ser reembolsado pela BENFICIÁRIA, acrescido das devidas correções monetárias. 

2.3 O repasse de recursos à BENEFICIÁRIA para implantação do projeto de eficiência 

energética deverá seguir o fluxo de etapas previstas no Procedimento do Programa de Eficiência 

Energética - PROPEE (ANEEL, 2013), conforme a seguir: 

2.3.1 Elaboração do Diagnóstico Energético, com 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; 

2.3.2 Elaboração do Plano de Medição e Verificação, conforme o PIMVP – Protocolo 

Internacional de Medição e Verificação (versão Evo 10000 – 1:2012 Br); 

2.3.3 Elaboração do Projeto Executivo, contendo os projetos detalhados de cada 

intervenção; 

2.3.4 Aquisição dos Equipamentos, conforme especificados no projeto executivo, com a 

aprovação da ELEKTRO. 

2.3.5 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.  

2.3.6 Emissão de Relatório de Medição e Verificação, conforme o PIMVP (versão Evo 

10000 – 1:2012 Br), com a quantificação dos resultados técnicos e financeiros advindos 

da eficientização.  

2.3.7 Emissão do Relatório Final de Acompanhamento Físico e Financeiro do projeto, 

com a descrição dos resultados obtidos com a implementação dos projetos para futuro 

encaminhamento à ANEEL.  

2.4 Os repasses serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a comprovação da realização 

das etapas descritas no item 2.3, que deverá ser feita pela BENEFICIÁRIA ao Gestor do CONTRATO, 

aceitando a BENEFICIÁRIA um período de tolerância de 5 (cinco) dias neste prazo, no qual não 

poderão ser cobrados quaisquer encargos moratórios, a fim de adequar o vencimento da 

obrigação e o cronograma de pagamentos da ELEKTRO. 

2.5 O reembolso à ELEKTRO, por parte da BENEFICIÁRIA, se dará trinta dias após a conclusão 

das etapas acima descritas e a assinatura do “termo de encerramento de obra”, 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 
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demais prestações, consecutivamente, seguirá o mesmo dia da primeira, nos meses 

subseqüentes. 

2.5.1  O projeto deverá ser viabilizado e implementado em sua totalidade 

impreterivelmente no  período de 12 (doze) meses, sob   risco de comprometer a 

viabilidade do projeto. A ultrapassagem desse prazo autorizará a ELEKTRO a utilizar a 

garantia, apresentada no ato da contratação, para cobrir as despesas do contrato que 

ultrapassarem a viabilidade, conforme estabelecido no item 4.1.5.1 

2.5.2 Caso a BENEFICIÁRIA não tenha concluído o projeto após os primeiros 12 (doze) 

meses, e não existam dados suficientes para o cálculo da viabilidade do projeto, a 

ELEKTRO 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. 

2.6 O reembolso à ELEKTRO se dará pelo valor atualizado, calculado a partir das datas de 

repasse em favor da BENEFICIADA, com base no IPCA, reajustado mensalmente. 

2.7 O valor relativo às parcelas de reembolso será definido com base na economia mensal 

obtida após a conclusão do projeto, conforme equação abaixo: 

 (CEFP x EEFP) + (CEP x EEP) + (CDFP x RDFP) + (CDP x RDP) 

 Onde: 

EMV – Economia Mensal Verificada [R$/mês]  

CEFP - Custo da Energia Consumida no Horário Fora de Ponta [R$/kWh]  

EEFP - Economia de Energia Mensal Verificada no Horário Fora de Ponta [kWh/mês]  

CEP - Custo da Energia Consumida no Horário de Ponta [R$/kWh]  

EEP - Economia de Energia Mensal Verificada no Horário de Ponta [kWh/mês]  

CDFP - Custo da Demanda no Horário Fora de Ponta [R$/kW]  

RDFP - Redução de Demanda Mensal Verificada no Horário Fora de Ponta [kW]  

CDP - Custo da Demanda no Horário de Ponta [R$/kW]  

  RDP - Redução de Demanda Mensal Verificada no Horário de Ponta [kW] 

 

2.8 A EMV será cobrada mensalmente, através de fatura, seguindo os parâmetros definidos 

nos itens 2.6 e 2.7.  

2.9 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 ELEKTRO com os consumidores será, no 

máximo, aquele previsto nos contratos de desempenho, de acordo com o disposto na Resolução 

Aneel n°556/2013, até o limite de 48 meses. Na eventualidade de o cálculo da EMV resultar em 

período de pagamento superior ao disposto neste item, o valor da parcela de reembolso será 

reajustado para o período máximo de pagamento (48 meses). 

2.10 Por solicitação escrita do cliente, poderá haver antecipação dos pagamentos das parcelas, 

sendo seu motante calculado pela ELEKTRO e informado ao cliente. 

2.11 Os valores das parcelas previstas na cláusula 2.5. serão cobrados mediante boletos 

bancários emitidos mensalmente contra a BENEFICIÁRIA, nos respectivos vencimentos, ou através 

de inserção na fatura de energia elétrica, a critério e convenção das PARTES. 
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2.12 O não pagamento da obrigação pactuada na cláusula 2.5, no correspondente vencimento, 

acrescerá ao valor da parcela inadimplida 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 notificação judicial ou extrajudicial ou protesto, a ser cobrado no boleto 

bancário emitido pela ELEKTRO no mês subseqüente. 

2.13 As despesas do PROJETO englobam os custos com contratação de pré diagnóstico, 

diagnóstico energético, projeto executivo, plano e relatório de medição e verificação e relatório 

final, descarte de materiais, treinamento e capacitação, marketing e divulgação, bem como 

aquisição e instalação de equipamentos e custos de mão de obra da ELEKTRO, todos eles também 

objeto de cálculo de reembolso, com exceção do previsto na cláusula 1.1. Os custos de mão de 

obra da ELEKTRO, destinada a fiscalização do projeto, é igual a 10% (dez por cento) do custo total 

do projeto. 

2.14 Os equipamentos de uso final de energia elétrica utilizados no PROJETO devem possuir 

selo PROCEL de eficiência energética ou, caso o equipamento/categoria não seja avaliado, nível A 

de desempenho energético, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem, do INMETRO. Na 

ausência desses indicadores, deverão ser adquiridos equipamentos com comprovada eficiência 

energética em relação ao demais de sua categoria, e a sua aquisição deverá ser autorizada 

previamente pela ELEKTRO. 

2.15 O descarte adequado dos equipamentos será de responsabilidade da BENEFICIÁRIA e 

poderá ter seus custos incluídos no custo total do PROJETO, desde que previamente aprovados 

pela ELEKTRO. 

3 OBRIGAÇÕES DA ELEKTRO 

3.1 Constituem obrigações da ELEKTRO, além das demais estipulações previstas neste 

CONTRATO: 

3.1.1 Designar um preposto com poderes para resolver junto à BENEFICIÁRIA todas as 

questões pertinentes à execução dos serviços objeto deste CONTRATO; 

3.1.2 Liberar os recursos para a BENEFICIÁRIA efetuar o pagamento dos serviços e a 

compra dos equipamentos necessários ao desenvolvimento do PROJETO; 

3.1.3 Analisar a proposta apresentada pela BENEFICIÁRIA referente à contratação do 

projeto executivo, assim como a proposta de contratação de empresa fornecedora dos 

equipamentos e executora do plano de M&V. 

4 OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA. 

4.1 Constituem obrigações da BENEFICIÁRIA, além das demais estipulações previstas neste 

CONTRATO: 

4.1.1 Designar um preposto com poderes para resolver junto à ELEKTRO todas as 

questões pertinentes à execução dos serviços objeto deste CONTRATO; 

4.1.2 Permitir o livre acesso de prepostos da ELEKTRO, a qualquer tempo, a todos os 

atos e fatos relacionados com o presente CONTRATO; 

4.1.3 Fornecer à ELEKTRO cronograma de execução das obras, bem como data final de 

entrega do empreendimento, assegurando o seu cumprimento; 

4.1.4 Apresentar propostas com no mínimo três fornecedores para a compra dos 

equipamentos necessários para a implantação, M&V, Descarte, Marketing e Mão de Obra 

de Instalação;  

4.1.5 Garantir economia de energia elétrica mensal e redução de demanda no horário 

de ponta conforme projeto entregue a ELEKTRO. Caso não sejam atigidas as metas de 
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economia previstas, obtidas mediantes medições ex ante e pós eficientização, a 

BENEFICIÁRIA deverá ressarcir a ELEKTRO o valor aplicado no projeto. 

4.1.5.1 Se, após a implantação do projeto e aferição da redução do consumo de 

energia e da retirada de potência no período de ponta, a relação custo benefício 

final exceder o valor máximo definido como referência de viabilidade (0,9 

décimos), a BENEFICIÁRIA arcará com o investimento adicional correspondente ao 

valor que excedeu o limite de referência e este montante deverá ser pago à 

ELEKTRO em uma única parcela, juntamente com a primeira parcela de 

reembolso do CONTRATO. Sobre os valores excedidos será aplicada atualização 

monetária, com base na taxa SELIC. 

4.1.6 Comunicar à ELEKTRO, para sua aprovação, eventuais alterações na programação 

dos serviços a serem executados ou em andamento; 

4.1.7 Informar à ELEKTRO, para sua aprovação, através de correspondência oficial em 

papel timbrado da BENEFICIÁRIA, alterações nas condições operacionais das novas 

instalações que divirjam das premissas identificadas e relacionadas no PROJETO; 

4.1.8 Assumir integral responsabilidade pelos eventuais danos causados à ELEKTRO 

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 ELEKTRO de 

qualquer responsabilidade por tais atos ou fatos; 

4.1.9 Permitir a instalação de placas nas unidades consumidoras que registre a 

execução da obra pela ELEKTRO; 

4.1.10 Permitir a divulgação do projeto, inclusive a publicação de fotos a ele alusivas; 

5 DA RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA 

5.1 Sem prejuízo das demais situações previstas em lei, e das penalidades estipuladas neste 

CONTRATO, a BENEFICIÁRIA será responsável, perante a ELEKTRO: 

5.1.1 Por perdas e danos eventualmente sofridos pela ELEKTRO; 

5.1.2 Por indenizações decorrentes de ações ou omissões de prepostos da 

BENEFICIÁRIA. 

5.1.3 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. 

5.1.4 Pela qualidade e conformidade técnica dos trabalhos realizados. 

5.1.5 Por qualquer multa ou autuação advinda de órgãos ambientais, do trabalho, de 

classe, entre outros, por fatos de responsabilidade da BENEFICIÁRIA. 

5.2 Fica assegurado à ELEKTRO o direito de regresso em face da BENEFICIÁRIA, caso a 

ELEKTRO venha a ser obrigada a reparar eventual dano de responsabilidade da BENEFICÁRIA. 

5.3 Em ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas sub cláusulas 5.1 e 5.2 acima, 

autoriza a ELEKTRO a reter e/ou deduzir, proporcionalmente, valores a que se refere à cláusula 

2.1. 

6 FISCALIZAÇÃO. 

6.1 Na hipótese de ser verificada qualquer irregularidade na execução do objeto deste 

CONTRATO, ficará a critério da ELEKTRO aplicar multa equivalente ao valor de 10% (dez por cento) 

do valor total deste instrumento, podendo inclusive suspender o pagamento dos valores a que se 
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refere a cláusula 2, ou, quando já pagos, exigir a correspondente devolução imediata, acrescidas 

nas cominações previstas na cláusula 2.8. 

7 VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO 

7.1 O presente CONTRATO vigorará, pelo prazo de       meses a partir da sua assinatura. 

7.2 O CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito pela ELEKTRO, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

7.2.1 Inadimplemento de qualquer cláusula contratual pela BENEFICIÁRIA; 

7.2.2 Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação da BENEFICIÁRIA, 

requeridas ou decretadas; 

7.2.3 Superveniente incapacidade técnica ou econômica da BENEFICIÁRIA; 

7.2.4 Cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros, dos direitos e obrigações 

decorrentes do CONTRATO, ou sub-contratação de qualquer espécie, sem  prévia 

autorização por escrito da ELEKTRO; 

7.2.5 Não atendimento das solicitações da ELEKTRO relacionadas com a execução do 

objeto do CONTRATO; 

7.2.6 Sobrevir decisão, resolução, ou qualquer outro ato da ANEEL no sentido de não 

autorizar, interferir ou prejudicar o objeto deste CONTRATO. 

7.3 Ocorrendo a rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 7.2 

acima, a BENEFICIÁRIA deverá devolver à ELEKTRO, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor total 

aplicado, devidamente corrigido, para a execução do PROJETO. 

8 DA GARANTIA 

8.1 Em garantia da execução fiel do objeto do presente CONTRATO, e para assegurar o 

recebimento, pela CONTRATANTE, 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 BENEFICIADA deverá prestar à ELEKTRO 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 ELEKTRO .  

8.2 A garantia de que trata a sub-cláusula 8.1 acima deverá ser apresentada à ELEKTRO, até a 

data do primeiro faturamento, no valor global do CONTRATO, tal como estipulado na cláusula 2. 

8.3 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 da cláusula 8.3 acima. 

8.4 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 ELEKTRO e/ou eventuais débitos comprovados da BENEFICIÁRIA. 

8.5 O vencimento da Carta de Fiança Bancária ou Seguro Garantia deverá ultrapassar em 60 

(sessenta) dias o prazo de vigência do CONTRATO e, havendo prorrogação do referido prazo, o 

vencimento daquelas garantias deverá ser ajustado à nova situação, sendo o documento 

comprobatório de sua constituição entregue à ELEKTRO no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

formalização da prorrogação. 

8.6 Ocorrendo a rescisão do CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na Cláusula 7.2, 

a garantia prestada pela BENEFICIÁRIA será retida ou automaticamente prorrogada, podendo ser 

utilizada para quitação de valores devidos a título de obrigações trabalhistas, tributárias, 

previdenciárias e contratuais. 

9 DA CONFIDENCIALIDADE 
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9.1 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. 

9.2 Será assegurado a ELEKTRO a utilização dos dados de medição e verificação dos 

resultados do PROJETO, para fins de avaliação e aprimoramento do Programa de Eficiência 

Energética na concessionária 

9.3 As PARTES devem guardar sigilo sobre os dados e informações de que tomar 

conhecimento em função do CONTRATO, responsabilizando-se por quaisquer danos de qualquer 

natureza causados à parte prejudicada por seus empregados, prepostos, consultores ou 

administradores em decorrência da divulgação de informações confidenciais, obrigando-se a 

PARTE causadora do dano a ressarcir as perdas e danos eventualmente verificados. 

10 DA MARCA 

10.1 A BENEFICIÁRIA não poderá usar o nome da ELEKTRO, marca registrada, logomarca ou 

nome comercial sem consentimento, por escrito, da ELEKTRO.  Qualquer autorização recebida da 

ELEKTRO será entendida restritivamente, como concedida em caráter precário, exclusivamente 

para aquela finalidade, passando a constar como Anexo ao presente Contrato.  

10.2 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.   

10.3 A aposição das logomarcas supracitadas nos produtos deverá ser previamente aprovada 

pela ELEKTRO e todas as logomarcas deverão ter o mesmo  tamanho. 

10.4 É proibida qualquer vinculação entre o PEE e programas ou matérias de natureza político-

partidária ou de interesse privado. 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 É vedado à BENEFICIÁRIA reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos 

instrumentos do CONTRATO sem o consentimento prévio e por escrito da ELEKTRO. 

11.2 As PARTES devem guardar sigilo sobre os dados e informações de que tomar 

conhecimento em função do CONTRATO, responsabilizando-se por quaisquer danos de qualquer 

natureza causados à PARTE PREJUDICADA por seus empregados, prepostos ou dirigentes em 

decorrência da divulgação de informações confidenciais, obrigando-se a PARTE INFRATORA a 

ressarcir as perdas e danos eventualmente verificados. 

11.3 Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas, que também 

integram o presente instrumento, sem a prévia e expressa autorização da ELEKTRO.  

11.4 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. 

11.5 Havendo divergência entre o conteúdo deste contrato e os seus anexos, prevalecerão as 

disposições do presente instrumento. 

11.6 Fazem parte indissociável nesse instrumento os ANEXO A – PRÉ-DIAGNÓSTICO 

ENERGÉTICO,  ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO, ANEXO C – CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A 

EXECUÇÃO DAS OBRAS, ANEXO D – MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE 

EXECUÇÃO DO PROJETO e ANEXO E – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – TRD 

12 FORO  
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12.1 As PARTES elegem o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste CONTRATO, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Campinas,       de                    de                 . 

 

E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

PELA ELEKTRO: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

 

Nome: 

 

Nome: 

 

Cargo: 

 

Cargo: 

 

 

PELA BENEFICIÁRIA: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

 

Nome: 

 

Nome: 

 

Cargo: 

 

Cargo: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

 

Nome: 

 

Nome: 

 

RG: 

 

RG: 

 

CPF: 

 

CPF: 
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ANEXO A – DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
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ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO 

ETAPAS ANO 1 
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 

Repasse dos custos com diagnóstico 

energético 

                          

Especificação dos materiais e equipamentos                           

Contratação dos serviços                           

Repasse dos custos com medição e 

verificação – antes 

                          

Repasse dos custos com aquisição dos 

materiais e equipamentos 

                          

Repasse dos custos para execução dos 

serviços 

                          

Repasse dos custos com descarte dos 

materiais e equipamentos substituídos 

                          

Repasse dos custos com medição e 

verificação – após 

                          

Repasse dos custos com treinamento e 

capacitação 

                          

Repasse dos custos com marketing                           

Acompanhamento mensal do projeto 

(ELEKTRO) 

                          

Acompanhamento mensal do projeto 

(CONSUMIDOR) 

                          

Avaliação dos resultados do projeto e 

relatório final 

                          

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ANEXO C – CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

ETAPAS ANO 1  

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL 

Repasse dos custos com diagnóstico 

energético 

            0,00 

Especificação dos materiais e 

equipamentos 

            0,00 

Contratação dos serviços             0,00 

Repasse dos custos com medição e 

verificação – antes 

            0,00 

Repasse dos custos com aquisição dos 

materiais e equipamentos 

            0,00 

Repasse dos custos para execução dos 

serviços 

            0,00 

Repasse dos custos com descarte dos 

materiais e equipamentos substituídos 

            0,00 

Repasse dos custos com medição e 

verificação – após 

            0,00 

Repasse dos custos com treinamento e 

capacitação 

            0,00 

Repasse dos custos com marketing             0,00 

Acompanhamento mensal do projeto 

(ELEKTRO) 

            0,00 

Acompanhamento mensal do projeto 

(CONSUMIDOR) 

            0,00 

Avaliação dos resultados e relatório final             0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ANEXO D – MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

1. Projeto / obra:   
  
  

             
             
Coordenador:    Mês/ Ano: 

______/20_____ 
   

                           2. Descrição de resultados parciais alcançados no mês: 

 

 
 
 
 
 
               ETAPAS 

Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1. Diagnóstico Enérgético 
Prev.                         
Prev.                         

2. Especificação dos materiais 
Prev.                         
Prev.                         

3. Contratação dos serviços 
Prev.                         
Prev.                         

4. Medição e verificação – 

antes 

Prev.                         
Prev.                         

5. Aquisição dos materiais 
Prev.                         
Prev.                         

6. Execução dos serviços 
Prev.                         
Prev.                         

7. Descarte dos materiais 
Prev.                         
Prev.                         

8. Medição e verificação – 

após 

Prev.                         
Prev.                         

9. Treinamento e capacitação 
Prev.                         
Prev.                         

10. Marketing 
Prev.                         
Prev.                         

11. Acompanhamento do 

projeto 

Prev.                         
Prev.                         

Realização física do projeto 

(%) 

Prev.                         
Prev.                         

 

4. Custos 

 

Total 

(R$): 
  

Realizado 

(R$) 
  

 
% 
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5. O desenvolvimento das atividades planejadas para o mês ocorreu conforme o 

planejado? 

SIM   
 

NÃO   

  

Caso a resposta seja NÃO, preencher os itens 6 e 7. 

6. Justificativas: 

              

  

   

     

  

     

  

  

     

  

              

 

7. Impacto no cronograma: 

Data Original 
  

    

  

    

 

Nova data para o final do projeto: 
    

    

 

____________________, _____ de _________________ de 20_____ 

 

  

_________________________________ 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO E – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – TRD 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO 

CONTRATO: ________________ 

  

Por este instrumento particular de reconhecimento de dívida, de um lado a empresa 

________________________________________, _____________________________, inscrita 

no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada por seu _______, _______________, 

brasileiro, portador da CI/RG xx.xxx.xxx-x ZZZ/ZZ, inscrito no CPF sob n° xxx.xxx.xxx-xx, e 

por seu _______, _______________, brasileiro, portador da CI/RG xx.xxx.xxx-x ZZZ/ZZ, 

inscrito no CPF sob n° xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada “DEVEDORA”, e 

__________________________ acima qualificados, adiante denominados "FIADORES", e 

de outro lado, ELEKTRO, concessionária de distribuição de energia elétrica, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.328.280/0001-97, com sede na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jd. 

Nova América, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por 

seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada “CREDORA", 

celebram o presente instrumento, nos termos fixados na Clausula Segunda Item 2.16 do 

aludido CONTRATO DE DESEMPENHO, nos termos que segue: 

1. A DEVEDORA e os FIADORES reconhecem a existência de dívida para com a CREDORA, 

na importância de R$ __________________ (valor por extenso) correspondente aos 

valores aludidos no item 2.1 da Clausula Segunda do CONTRATO DE DESEMPENHO. O 

valor será corrigido mensalmente, conforme disposto no item 2.6 da Cláusula Segunda do 

CONTRATO DE DESEMPENHO.  

2 . Fica ajustado que a DEVEDORA e os FIADORES pagarão à CREDORA a importância 

mencionada no item 1 supra, dividido em até xxx (valor por extenso) parcelas, mediante 

as condições estabelecidas na Cláusula Sexta do CONTRATO DE DESEMPENHO: 

a) A primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a assinatura do “termo de 

encerramento de obra”, 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. 

b) As demais parcelas terão vencimento consecutivo em igual dia dos meses 

subsequentes, nos termos do contrato de desempenho. 

3. A DEVEDORA e os FIADORES reconhecem a dívida descrita neste instrumento como 

líquida, certa e exigível no seu vencimento, de acordo com o parcelamento ora pactuado. 

Reconhecem também o presente termo como título executivo extrajudicial, nos termos 

dos artigos 583 e 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 

4. A DEVEDORA e os FIADORES declaram estar cientes de que o não pagamento da 

parcela, no seu vencimento, acarretará o vencimento antecipado das parcelas e 

autorizará a CREDORA, mediante prévia notificação judicial ou extrajudicial, iniciar a 

execução judicial, nos termos da legislação pátria. 

5. Além da hipótese prevista no item anterior, o não pagamento no prazo implicará a 

inscrição da DEVEDORA e dos FIADORES em órgão de proteção ao crédito, após seu aviso 

prévio. 
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6. As partes convencionam que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas mensais 

implicará a cobrança de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, sem 

prejuízo do disposto na Cláusula 4 retro. 

7. DEVEDORA e os FIADORES declaram-se cientes de que a abstenção, bem como a 

demora por parte da CREDORA no exercício de quaisquer de seus direitos ou faculdades 

relativamente à implementação da ação executiva de que trata a Cláusula 5, não 

caracterizará novação ou renúncia por parte da CREDORA. 

8. Os fiadores expressamente renunciam ao benefício de ordem, bem como ao disposto 

nos artigos 827, 835 do Código Civil, concordando desde já expressamente em prorrogar 

a fiança por prazo indeterminado até cumprimento integral da dívida constante na 

cláusula 2. 

9. Fica eleito o foro da Comarca de CAMPINAS (SP) para dirimir qualquer pendência 

decorrente deste Contrato.  

10. Por estarem de acordo com os termos ora pactuados, firmam o presente instrumento 

em 2 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo indicadas que também assinam. 

 

Campinas, ............. de ...................................... de 20....... 

 

DEVEDORA 

___________________________________ 

NOME: 

CPF: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

FIADORES 

___________________________________ 

NOME: 

CPF: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

ELEKTRO 

___________________________________ 

NOME: 

CPF: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

TESTEMUNHAS: 

___________________________________ 

NOME: 

CPF: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF: 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO XXXXX QUE CELEBRAM 

ENTRE SI A ELEKTRO REDES S.A. - 

ELEKTRO E XXXXX. 

 

De um lado, e doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, ELEKTRO REDES 

S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 02.328.280/0001-97, com sede na Rua Ary Antenor 

de Souza, nº 321, Jd. Nova América, Cidade de Campinas, Estado de Campinas, neste ato, 

representada na forma de seu Estatuto Social e, 

Do outro lado, e doravante denominada simplesmente CONTRATADA, a XXXX, inscrita no 

CNPJ/MF sob o Nº XXXX, estabelecida na XXX, Estado do XXX, neste ato representada na 

forma de seu Contrato Social. 

 

Chamadas PARTE, quando nomeadas individualmente, e PARTES quando forem 

nomeadas conjuntamente. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. As partes têm entre si celebrado o Contrato Nº XXXX, que tem por objeto XXXX, 

celebrado em XXXX (CONTRATO); 

II. Foi previsto no contrato que a ELEKTRO custearia as despesas previstas para a 

implementação do PROJETO, no valor total de até XXX, e que efetivamente 

financiou o montante de R$ XXXX 

III. As PARTES entendem que se faz necessária alteração no CONTRATO. 

      

As PARTES têm entre si justo e acordado celebrar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

ao CONTRATO (doravante denominado o “PRIMEIRO ADITIVO”), na forma, condições e 

cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO PRIMEIRO ADITIVO 

 

1.1.   Constitui objeto do presente PRIMEIRO ADITIVO alterar a redação da 

Cláusula 2.1 do CONTRATO, que passará a ter a seguinte redação. 
 

“2.1. A ELEKTRO custeou as despesas previstas para a implementação do 

PROJETO, no valor total de      . Este valor deverá ser ressarcido à ELEKTRO, 

pela BENEFICIÁRIA, em       parcelas mensais e consecutivas, limitadas ao 

prazo máximo da vigência do contrato, corrigidas conforme estabelecido no item 

2.6 do referido contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO 

2.1. As PARTES ratificam todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO 

que não foram alteradas pelo presente PRIMEIRO ADITIVO. 
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E, por estarem assim as PARTES justas e acordadas, firmam o presente PRIMEIRO 

ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor. 

 

Campinas, XX de XXXXX de 201X. 

 

 

PELA CONTRATANTE: 

 

 

NOME: 

CARGO: 

 NOME: 

CARGO: 

 

PELA CONTRATADA: 

 

 

NOME: 

CARGO: 

 NOME: 

CARGO: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: 

CPF/MF: 

 NOME: 

CPF/MF: 
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A ELEKTRO REDES S.A. – ELEKTRO E O [NOME DO CLIENTE], 

COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA. 
 
 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a ELEKTRO REDES S.A. – ELEKTRO, 

concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 02.328.280/0001-97, com sede na Rua Ary Antenor de Souza, 321, Jd. Nova 

América, CEP 13053-024, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 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 conseqüente redução de custos com este insumo, 

através da realização da Chamada Pública de Projetos, que integra o Programa 

de Eficiência Energética da ELEKTRO, cumprindo o disposto na legislação federal, 

em especial as Leis n° 9.991/2000, n° 11.465/2007, n° 12.212/2010 e na 

Resolução Normativa ANEEL n° 556, de 02 de julho de 2013;  

 

(ii) O empenho da ELEKTRO 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 
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Resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, doravante denominado 

TERMO, nos termos do Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 da ELEKTRO, 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste TERMO, 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° 556, de 2 de julho de 2013;  

 

(iv) M&V: Medição e Verificação da Performance;  

 

(v) PROJETO: Compreende a realização das seguintes etapas: elaboração de 

diagnóstico energético; elaboração do projeto executivo; Plano de M&V; 

gerenciamento e aquisição de materiais e equipamentos; execução da obra; 

descarte dos materiais e equipamentos substituídos; Relatório de M&V; 

treinamento e capacitação e relatório final ANEEL; 

 

(vi) TERCEIROS: contratados ou subcontratados ou parceiros do CLIENTE;  
 
 

(vii) CONTRATADA: Empresa vencedora da coleta de preços realizada pela 

ELEKTRO para a execução do PROJETO. 
 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 
1.1. O presente TERMO tem como OBJETO a aplicação, pela ELEKTRO, de recursos 

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 “pré-diagnóstico energético” e o “diagnóstico 

energético, em consonância com os critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela 

ANEEL, na seguinte unidade: 

 

 [...] no CNPJ/MF sob o nº [...] e instalação inscrita na ELEKTRO sob o nº [...].  
 
 
 

1.1.1. A CHAMADA PÚBLICA é dividida em 2 (duas) fases complementares, 

sendo a primeira fase de “pré-diagnóstico energético” e a segunda fase de 

“diagnóstico energético”; 
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1.1.2. Caso o “diagnóstico energético” não seja aprovado ou não apresente 

viabilidade no âmbito do PEE na 2ª fase da CHAMADA PÚBLICA, esse 

TERMO estará, automaticamente, cancelado;  

1.1.3. As despesas referentes à elaboração do “pré-diagnóstico energético” não 

serão custeadas ou reembolsadas pela ELEKTRO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS 

 

2.1. Constitui parte integrante do presente TERMO como se nele estivessem transcritos: 

 

(i) Anexo A – “pré-diagnóstico energético” [Cópia do “pré-diagnóstico 

energético” aprovado por meio da CHAMADA PÚBLICA da ELEKTRO];  
 
(ii) Anexo B – Cópia da Carta de Apresentação e Concordância; [conforme Anexo 3 do 

Edital da CHAMADA PÚBLICA da ELEKTRO];  

(iii) Código de Conduta Ética para Fornecedores; 

(iv) Requisitos Básicos de Saúde e Segurança para Empresa Prestadora de Serviço; 
  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. São obrigações da ELEKTRO: 
 
a) Elaborar especificação técnica, com base no “pré-diagnóstico energético” 

apresentado pelo CLIENTE e aprovado na 1ª fase da CHAMADA PÚBLICA [necessário 

ao processo de coleta de preços a ser realizado pela ELEKTRO para contratação da 

empresa executora do PROJETO]; 

b) Realizar processo de coleta de preços para contratação da empresa executora do 

PROJETO;  

c) Firmar contrato com as empresas vencedoras da coleta de preços para execução do 

PROJETO, doravante designada CONTRATADA, visando o aprimoramento da eficiência 

energética na unidade do CLIENTE descrita no item 1.1 supra, contemplando a 

prestação dos seguintes serviços: (i) elaboração de diagnóstico energético; (i) 

elaboração do projeto executivo; (ii) gerenciamento e aquisição de materiais e 

equipamentos; (iii) execução da obra; (iv) descarte dos materiais e equipamentos 

substituídos; (v) M&V; (vi) treinamento e capacitação; (vii) elaboração de relatório final 

ANEEL;  

d) Monitorar as ações implantadas durante a execução do PROJETO, com o apoio do 

CLIENTE, principalmente no que tange à qualidade do serviço executado pela 

CONTRATADA;  
 
e) Medir os serviços executados pela CONTRATADA e efetuar os respectivos pagamentos 

com os recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética – PEE, de 

acordo com o contrato firmado entre a ELEKTRO e a CONTRATADA;  
 
f) Comunicar o 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.  

 

3.2. São obrigações do CLIENTE: 
 

a) Ter pleno conhecimento e estar de acordo com o escopo do “pré-diagnóstico 

energético”, constante no Anexo A; 
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b) Custear as despesas para elaboração do “pré-diagnóstico energético”; 

c) Ter ciência e estar de acordo com o fato de que a proposta de projeto apenas será 

implementada, caso seja qualificada, aprovada e selecionada nas duas fases da 

CHAMADA PÙBLICA (“pré-diagnóstico energético” e “diagnóstico energético”); 

d) Disponibilizar informações relativas ao uso de energia elétrica solicitada pela 

ELEKTRO ou pela CONTRATADA, com objetivos diretos para cálculos e/ou 

determinação da economia de energia;  

e) Apoiar as equipes da ELEKTRO e da CONTRATADA para o bom desenvolvimento dos 

trabalhos, internamente nas dependências do CLIENTE ou nas comunidades do seu 

entorno que porventura venham a fazer parte do PROJETO;  

f) Providenciar os locais seguros e próximos aos locais de execução dos serviços para a 

armazenagem dos materiais a serem instalados;  

g) Responsabilizar-se pelos materiais guardados em sua propriedade;  

h) Designar um preposto e respectivo substituto para fiscalizar a execução dos serviços 

referentes à implementação do PROJETO, bem como permitir o livre acesso da 

ELEKTRO, a qualquer tempo, a todos os atos e fatos relacionados com o presentes; 

i) Estabelecer critérios, em conjunto com a ELEKTRO, de monitoramento da 

implementação das ações a serem desenvolvidas, no que se refere à eficiência 

energética;  

j) Seguir e implementar os procedimentos e métodos operacionais de eficientização 

energética definidos pela ELEKTRO;  

k) Responsabilizar-se pela operação, manutenção e administração das garantias dos 

equipamentos que vierem a ser instalados;  

l) Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da ELEKTRO e da CONTRATADA a 

todas as unidades contempladas no PROJETO;  

m) Responsabilizar-se pelo correto armazenamento dos materiais removidos, sendo 

estes depositados no interior da unidade, em local previamente determinado pelo 

administrador da unidade, observando as normas ambientais vigentes acerca de 

áreas de armazenamento provisório para resíduos perigosos;  

n) Responsabilizar-se integralmente pelos riscos, conhecidos ou não, bem como por 

qualquer dano que venha ser causado ao meio ambiente ou a terceiros;  

o) 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;  

p) Receber, a qualquer momento, as equipes de fiscalização indicadas pela ELEKTRO, a 

fim de verificar a consistência das informações apresentadas com a realidade de 

campo;  

q) Permitir a publicidade do PROJETO pela ELEKTRO e pela ANEEL, bem como dar 

acesso às instalações do mesmo para efeito de divulgação das medidas de eficiência 

energética executadas, incluindo a possibilidade de filmagem e fotografias no local;  

r) Informar previamente à ELEKTRO, 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 

ELEKTRO, regulamentado pela ANEEL. Os logos do PEE, ANEEL e ELEKTRO também 

deverão ser incluídos em qualquer material de divulgação do PROJETO;  

s) Comprometer-se a repassar à ELEKTRO, a qualquer tempo, informações necessárias 

para compor o relatório final do PROJETO, que deverá ser encaminhado à ANEEL;  

t) Disponibilizar dados técnicos do PROJETO, autorizando a ELEKTRO a divulgar 

publicamente os casos de sucesso.  

u) Dar manutenção aos equipamentos instalados, adquiridos pela ELEKTRO, e 

administrar a garantia dos mesmos, arcando com os custos necessários para tanto, 

uma vez que os equipamentos serão de propriedade do CLIENTE. Deve-se prever 

possíveis reposições ao longo do tempo de vida útil; 
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[ITENS ESPECÍFICOS PARA PROJETOS ONDE HOUVER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 

DO CLIENTE OU DE TERCEIROS]  

v) 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 

ELEKTRO, o CLIENTE [ou terceiros] deverá enviar as respectivas notas fiscais (não 

reembolsáveis pela ELEKTRO) comprovando os valores investidos como contrapartida 

no PROJETO;  

w) 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; 

x) Comprometer-se a não reutilizar os materiais/equipamentos substituídos pelos 

contemplados no presente TERMO na manutenção ou ampliação das instalações;  

y) 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 ELEKTRO de Certificado de 

Destinação Final de Resíduos emitido por órgão ou empresa com competência 

reconhecida.  

z) Em observância à Lei Estadual de São Paulo nº 10.705, sobre a instituição do Imposto 

sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD, o 

CLIENTE beneficiado pelos projetos apresentados e aprovados nesta Chamada 

Pública, passando a ser o donatário (conforme artigo 7º, inciso III da Lei), assumirá a 

responsabilidade tributária sobre a doação realizada pela ELEKTRO referente ao 

montante do repasse de recursos para execução do projeto. As doações efetuadas por 

valor inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (UFESP) são isentas de tributação, conforme inciso II do artigo 6º da Lei. Acima 

desse limite, o imposto incidirá à alíquota de 4% (quatro por cento), a ser recolhido 

pelo CLIENTE beneficiado. 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 
 
4.1. A todo tempo, durante o prazo de vigência deste TERMO e, mesmo após a sua 

vigência ou se for rescindido, as PARTES obrigam-se de maneira irrevogável, por si, por 

seus empregados, contratados, consultores, administradores, representantes e prepostos 

a manter a confidencialidade e o sigilo de todas as informações e documentos trocados 

ou a que tenham tido acesso em razão do objeto deste TERMO, não podendo revelá-los ou 

transmiti-los a terceiros, sem a autorização prévia e expressa da outra PARTE. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTIDADE JURÍDICA 
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5.1. 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 SEXTA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITO DAS PARTES 
 
 
6.1. Nenhuma das PARTES terá direito de em nome de outra e sem o seu consentimento 

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 SÉTIMA – DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES 
 
 
7.1 As comunicações relativas ao presente TERMO deverão ser feitas por escrito, por 

carta com Aviso de Recebimento, endereçadas: 

a) À ELEKTRO: [Nome do Gestor do TERMO]; Rua Ary Antenor de Souza nº 321, Jd. 

Nova América, Campinas – SP, CEP 13053-024; telefone [do Gestor do TERMO]; 

email [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]; email [do Gestor do TERMO]; que 

para fins deste TERMO é designado seu GESTOR 

7.2. Qualquer das PARTES poderá promover a alteração dos prepostos e respectivos 

endereços de contato, para o recebimento de avisos e comunicações, desde que forneça 

à outra PARTE informação escrita sobre tal alteração, sendo certo que na ausência desta 

informação por escrito, será reputada como devidamente recebida qualquer notificação 

enviada aos endereços acima mencionados. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 
8.1. O presente TERMO é firmado por 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, ressalvando-se obrigações que precisem ser adimplidas após esse prazo.  
 
 
8.2. Se houver interesse, as PARTES poderão prorrogar o presente instrumento, por meio 

de aditamento deste TERMO.  
 
 
8.3. Nenhuma fase do cronograma de execução do PROJETO poderá ser paralisada de 

forma unilateral pelas PARTES, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.  
 
 
8.4. 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.  
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8.4. Devido à importância dos serviços prestados pelo CLIENTE, quaisquer necessidades 

de interrupções no funcionamento da unidade citada no OBJETO, em função das ações 

previstas neste TERMO, deverão ser alvo de acordo prévio entre as PARTES.  

 

8.5. O CLIENTE declara ter pleno conhecimento da complexidade da execução dos 

serviços e que, em razão de sua execução, poderá vir a ocorrer imprevistos diversos 

provocando a interrupção no funcionamento da unidade citada no OBJETO, estando a 

ELEKTRO, nestes casos, isenta de responsabilidades de qualquer natureza.  

 

 
CLÁUSULA NONA – DO PESSOAL 
 
 
9.1. Os profissionais utilizados por quaisquer das PARTES, em decorrência das atividades 

inerentes ao presente TERMO, não sofrerão alteração na sua vinculação empregatícia 

com os órgãos de origem, nem acarretarão ônus adicional a título de retribuição pelos 

trabalhos a serem desenvolvidos. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO 

 
 
10.1 O presente TERMO poderá ser rescindido por qualquer das PARTES, sem ônus, desde 

que a PARTE que assim o desejar manifeste a sua intenção à outra, por escrito, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. O presente instrumento poderá ser 

rescindido, automaticamente, por inadimplência de qualquer de suas cláusulas ou pela 

superveniência de norma legal que o torne material ou formalmente inexequível.  

 

10.2 Na hipótese de rescisão, ficará assegurado o prosseguimento e conclusão das ações 

em curso, salvo decisão contrária acordada entre as PARTES, através de termo aditivo.  

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 
 
11.1. Os casos omissos e quaisquer dúvidas porventura surgidas, decorrentes da 

execução do presente TERMO, serão resolvidos pelos representantes legais das PARTES 

envolvidas. 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA MARCA ELEKTRO 
 
 
12.1 O CLIENTE não poderá utilizar o nome da ELEKTRO, marca registrada, logomarca ou 

nome comercial como referência ou sem consentimento, por escrito, da ELEKTRO.  

 

 

12.2 Qualquer autorização recebida da ELEKTRO nesse sentido será entendida 

restritivamente, como concedida em caráter precário, exclusivamente para aquela 

finalidade, passando a constar como anexo ao presente TERMO.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
13.1 O não exercício pelas PARTES de direitos garantidos pela lei ou pelo TERMO, não 

significará renúncia ou novação, podendo as PARTES exercê-los a qualquer momento.  

 
13.2 A nulidade ou anulação de qualquer cláusula ou condição prevista no TERMO não 

implicará na nulidade ou anulação das demais condições.  

 
13.3 As PARTES se obrigam a envidar seus maiores esforços no sentido de evitar e dirimir 

amigavelmente toda e qualquer divergência oriunda do TERMO.  
 
13.4 O CLIENTE declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da lei 

anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e, por si e por seus administradores, diretores, 

funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se 

obriga a abster-se de qualquer atividade que constitua violação das disposições dos 

termos da lei mencionada. Na execução deste TERMO, nem qualquer um dos seus 

diretores, empregados, agentes, sócios, devem dar, oferecer, pagar, prometer, ou 

autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa 

de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou 

quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente 

público ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou que violem as 

regras anticorrupção.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 
 
 
14.1 Fica eleito o foro central da Comarca Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer questões decorrentes do presente TERMO, com renúncia expressa das PARTES 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por assim estarem justas e contratadas, as PARTES, assinam o presente TERMO, em 

02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, para um único efeito, entre si e perante 

terceiros, juntamente com as testemunhas, abaixo assinadas. 

 
Campinas, [DATA] 

 

Pela ELEKTRO: 

 

 

 
_____________________________________________ _____________________________________________ 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

 
Pelo [RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE]: 

 

 

 
_____________________________________________ _____________________________________________ 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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Testemunhas: 

 

 

 
_____________________________________________ _____________________________________________ 

Nome: Nome: 

CPF/MF: CPF/MF: 

 

 
 
 
Esta folha faz parte do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º XXX, firmado entre a 
ELEKTRO REDES S.A. e o [NOME DO CLIENTE].
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ANEXO A – Pré-Diagnóstico Energético 

 
[Deverá ser anexado a este CONTRATO cópia do “pré-diagnóstico” aprovado por meio da 
Chamada Pública de Projetos da ELEKTRO] 
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ANEXO B – CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONCORDÂNCIA 

 
[Deverá ser anexado a esse TERMO cópia da Carta de Apresentação e Concordância] 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


