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PROCESSO N9 48500.002780/2013-41 	 LOTE A

CONTRATO DE CONCESSAO N9 01/2014-ANEEL

DO SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA, QUE CELEBRAM A UNIAO
E A MATA DE SANTA GENEBRA
TRANSMISSAO S.A.

A UNIAO, doravante designada PODER CONCEDENTE, no uso da cornpetência que Ihe confere o art. 21,
inciso XII, ailnea b", da Constituicäo Federal, em conformidade corn o disposto no § 32 do art. 3°—Ada Lei nD
9,427, de 26 de dezernbro de 1996, por interrnédio da AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA,
doravante designada ANEEL, autarquia sob regime especial, corn sede no SCAN, Quadra 603, MOdulo "I",
Brasilia, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 02.270.669/0001-29, representada por seu Diretor-
Geral, ROMEU DONIZETE RUFINO, norneado pelo Decreto Presidencial de 3 de maio de 2013, publicado no
Diário Oficial da Uniäo em 6 de rnaio de 2013, portador da identidade ng 003551 SSP/DF e do OFF n
143.921.601-06, corn base na competOncia delegada por rneio do Decreto nQ 4.932, de 23 de dezembro de
2003, alterado pelo Decreto nQ 4.970, de 30 de janeiro de 2004, e a MATA DE SANTA GENEBRA
TRANSMISSAO S.A., corn sede no municipio e estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, n g 274,
parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 19.699.063/0001-06, na condicao de CONCESSIONARIA DE
TRANSMISSAO de Energia Elétrica, doravante designada TRANSMISSORA, representada na forma de seu
Estatuto Social por seu Diretor Presidente, SERGIO CARDINALI, portador da identidade ng 200327447-2
CREA/RJ e do CPF ng 483.324.707-06, e por seu Diretor Financeiro, CARLOS EDUARDO DA SILVA BESSA,
portador da identidade ng 01648156-6 DETRAN/RJ e do OFF ng 054.433.427-20, corn interveniência e
anuéncia da COPEL GERAAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A., detentora de 50,1% das
açOes ordinárias da TRANSMISSORA, corn sede no municIpio de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José
Izidoro Biazetto, n g 158, bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 04.370.282/0001-70, na forma de seu Estatuto
Social representada por seu Diretor Presidente, SERGIO LUIZ LAMY, portador da identidade flQ 1.558.436
SSP/PR e do CPF ng 307.068.909-49, e por seu Diretor de Financas, ANTONIO SERGIO DE SOUZA
GUETTER, portador da identidade n° 769.614 SSP-PR e do OFF n° 574.730.999-49, e corn intervenléncia e
anuência de FURNAS CENTRAlS ELETRICAS S.A., detentora de 49,9% das açOes ordinárias da
TRANSMISSORA, corn sede no rnunicipio e estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, nQ 219,
inscrita no CNPJ/MF sob o n g 23.274.194/0001-19, representada na forma de seu Estatuto Social por seu
Diretor Presidente, FLAVIO DECAT DE MOURA, portador da identidade flQ MG-14.977.954 SSF/MG e do
CPF ng 060.681.116-87, e sua Diretora de Planejamento, Gestão de NegOcios e FarticipacOes, OLGA
CORTES RABELO LEAO SIMBALISTA, portadora da identidade ng 8829/0 CREA/MG e do CPF flQ
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160.626.126-68, neste instrumento designadas ACIONISTAS CONTROLADORES, tern entre si ajustado o
presente CONTRATO DE CONCESSAO PARA PRESTAAO DE SERVIO FUBLICO DE TRANSMISSAO
DE ENERGIA ELETRICA, doravante designado CONTRATO, que se regerâ pelo Decreto n Q 24.643, de 10 de
juiho de 1934 (Codigo de Aguas), corn as alteraçOes introduzidas pelo Decreto n Q 852, de 11 de novembro de
1938, pelo Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, aprovado pelo Decreto n g 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, pelas Leis n os 8.987, de 3 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de juiho de 1995, 9.427, de 26
de dezembro de 1996, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.848, de 15 de marco de 2004, pela Iegislaçao
superveniente e complementar, pelos Decretos 2.335, de 6 de outubro de 1997, e 2.655, de 2 de juiho de
1998, pelas normas e regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL, e pelas
condicoes estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIç0Es

As partes convencionarn adotar, neste CONTRATO, termos técnicos e expressoes, cubs significados, exceto
onde for especificado em contrârio, correspondern as seguintes definiçOes:

I. AMPLIAçOES DA REDE BASICA: irnplantaçäo de uma LINHA DE TRANSMISSAO e/ou
SUBESTAcAO na REDE BASICA, recomendada pelo PODER CONCEDENTE, resultante de
nova concessão de transrnissão.

II. CCI - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAçOES: contrato a ser celebrado entre
duas ou rnais CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO, estabelecendo os procedimentos, direitos e
responsabilidades para o uso compartilhado de instalaçSes.

III. COT - CONTRATO DE CONEXAO AS INSTALAcOES DE TRANSMISSAO: contrato que estabelece
os termos e condiçOes para a conexäo dos usuários as INSTALAOES DE TRANSMISSAO, a ser
celebrado entre a TRANSMISSORA e cada usuário.

IV. CPST - CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIOS DE TRANSMISSAO: contrato a ser celebrado
entre o ONS e as CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO, que estabelece os termos e condicoes
para prestacao de SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO de energia elétrica aos USUARIOS, p01

uma concessionâria detentora de INSTALAOES DE TRANSMISSAO pertencentes a REDE BASICA,
sob administraçäo e coordenaçäo do ONS.

V. CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO: pessoa juridica corn delegação do poder concedente para a
exploração do servico püblico de transrnissão.

VI. CR - CONEXAO DE REATOR: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado a conexão
de Banco de Reatores em uma SUBESTAAO e a sua operacao, cornpreendendo disjuntores,
chaves seccionadoras, transformadores de corrente, para-raios, sistemas de protecäo, comando e
controle, estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores,
barrarnentos, conexöes e similares e servicos auxiliares.

VII. CT - CON EXAO DE UNIDADE TRANSFORMADORA: conjunto dos equiparnentos e da infraestrutura
destinado a conexão de UNIDADE TRANSFORMADORA em urna SUBESTAAO e a sua operaçao,
compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, para-raios,
sistemas de protecâo, comando e controle, estruturas, suportes e as obras civis correspondentes,
cabos de controle, isoladores, barramentos, conexOes e similares e serviços auxiliares.

VIII. OUST - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO: contrato a ser celebrado entre o
ONS, as CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO e os USUARIOS, que estabelece os termos e
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condicOes para o uso da REDE BASICA por urn USUARIO, induindo a prestacao dos SERVIOS DE
TRANSMISSAO pelas CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO, mediante controle e supervisao do
ONS, e a prestacao, pelo ONS, dos serviços de coordenaçao e controle da operaçao dos sistemas
elétricos interligados.

IX. DII - DEMAIS INSTALAçOES DE TRANSMISSAO: INSTALAcOES DE TRANSMISSAO nao
integrantes da REDE BASICA que atendem aos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolucao
Normativa no 67, de 8 de junho de 2004.

X. EL - ENTRADA DE LINHA: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado a conexão de
uma LINHA DE TRANSMISSAO em urna SUBESTAAO e a sua operaçao, compreendendo
disjuntores, chaves seccionadoras, transforrnadores de corrente e de potencial, para-ralos, sisternas
de comunicaçao (carrier etc), sistemas de proteçao, comando e controle, estruturas, suportes e as
obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexOes e similares e
serviços auxiliares.

XI. EMPRESA: empresa (s) responsavel (eis) pela elaboraçao da documentação técnica disponibilizada
no Leiläo.

XII. EC - ENCARGO DE CONEXAO: parcela da RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP, devida por
usuários da REDE BASICA, que utilizern INSTALAOES DE CONEXAO sob responsabilidade de
CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO.

XIII. EPE - Empresa de Pesquisa Energetica: empresa pUblica criada pelo Decreto n° 5.184, de 16 de
agosto de 2004, corn base na autorizaçao dada pela Lei n° 10.847, de 15 de marco de 2004, e
empresa püblica dotada de personalidade juridica de direito privado, vinculada ao MinistOrio de Minas
e Energia, e tern por finalidade prestar serviços na area de estudos e pesquisas destinadas a
subsidiar o planejamento do setor energético.

XIV. FT - FUNcAO IRANSMISSAO: conjunto de instalaçOes funcionalmente dependentes, considerado
de forma solidària para fins de apuracão da prestaçao de servicos de transmissäo, cornpreendendo o
equiparnento principal e os complementares, nos termos da regulamentacao especifica.

XV. GANHO DE EFICIENCIA EMPRESARIAL: reducao dos custos de operaçao e rnanutençäo em
relaçao a referéncia a ser estabelecida pela ANEEL em processo de revisão da RECEITA ANUAL
PERMITIDA da TRANSMISSORA, corn base no disposto no inciso IV, art. 14, da Lei n° 9.427/96,
preservadas as condicOes para a adequada prestacao do SERVIO PUBLICO DE IRANSMISSAO.

XVI. INSIALAcOES DE CONEXAO: instalaçoes dedicadas ao atendimento de urn ou mais USUARIOS,
corn a finalidade de interligar suas instalaçOes a REDE BASICA.

XVII. INSIALAcOEs DE IRANSMISSAO: SuBESTAcOES, LINHAS DE TRANSMISSAO e seus terrninais,
transformadores e suas conexOes e demais equipamentos, destinadas a cumprir funçoes de
regulacao de tensão, controle de fluxo de potência ou conversão de frequOncia, integrantes da
concessão do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO.

XVIII. lB - INTERLIGAcAO DE BARRAS: instalaçOes e os equiparnentos destinados a interligar os
barramentos de urna SUBESTAcAO, cornpreendendo disjuntor, chaves seccionadoras,
transformadores de corrente e de potencial, sistemas de proteçao, comando e controle, estruturas,
suportes e as obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexOes e
sirnilares, e serviços auxiliares.

XIX. LINHA DE TRANSMISSAO: conjunto de instalacOes utilizadas para o transporte de energia elétrica
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entre subestacOes formadas por condutores, isoladores, estruturas, acessOrios e equipamentos
associados, caracterizado no Anexo Técnico do Edital de LeiIão - "Caracteristicas e Requisitos
Técnicos Básicos das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO".

XX

	

	
LOTE: cada uma das concessOes licitadas, correspondentes aos LOTES de A a Q do Edital do
LEILAO n° 07/2013-ANEEL, vinculadas as respectivas INSTALAcOES DE TRANSMISSAO.

XXI. MELHORIAS: compreendem a instalacao, substituicao ou reforma de equipamentos em
INsTALAcOES DE TRANSMISSAO existentes, ou a adequacao destas instalacOes, visando manter a
prestacao de servico adequado de transmissäo de energia elétrica, conforme disposto na Lei n°
8.987/1995.

XXII. MODULO GERAL: conjunto de todos os itens (bens e servicos) de infraestrutura comuns a
SUBESTAcA0, compreendendo, terreno, cercas, edificacOes, servicos de terraplenagem, drenagem,
grama, embritamento, protecäo contra incêndio, abastecimento de água, redes de esgoto, canaletas,
arruamento, pavimentacao, malha de terra, iluminacäo do patio, sistema de comunicacao, sistema de
ar comprimido, para-raios, servicos auxiliares e outros necessários a operacao e seguranca das
instalacoes.

XXIII. ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico: pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos,
autorizado pelo Poder Concedente a executar as atividades de coordenacao e controle da operacao
da geracao e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, sob a fiscalizacão e
regulacão da ANEEL, integrado por titulares de concessão, permissão ou autorizacao e consumidores
que tenham exercido a opcao prevista nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995, e estejam
conectados a rede bàsica.

XXIV. OPERAcAO COMERCIAL: situaçao em que a INSTALAcAO DE TRANSMISSAO esteja a disposicao
do ONS para operacao, após a execucao de todos os procedimentos de comissionamento da
INSTALAAO DE TRANSMISSAO e emissão de TERMO DE LIBERAcAO (IL) expedido pelo ONS,
segundo regras e condicOes estabelecidas pela ANEEL.

XXV. PODER CONCEDENTE: a União, conforme o art. 21, inciso 'b" e art. 175 da Constituicao Federal e
nos termos do art, 2o, inciso I da Lei no 8.987, de 1995.

XXVI. PROCEDIMENTOS DE REDE: documento proposto pelo ONS e aprovado pela ANEEL, que
estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos para o planejamento, a implantaçao, o uso e a
operacao das INSTALAçOES DE TRANSMISSAO, bem como as responsabilidades do ONS e das
CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO.

XXVII.RAP - RECEITA ANUAL PERMITIDA: valor em reais (R$) que a TRANSMISSORA terá direito pela
prestacao de SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, aos usuàrios, a partir da entrada em
OPERAcAO COMERCIAL das INSTALAOES DE TRANSMISSAO.

XXVIII.REDE BASICA: INSTALAcOES DE TRANSMISSAO pertencentes ao SISTEMA INTERLIGADO
NACIONAL, identificadas segundo regras e condiçOes estabelecidas pela ANEEL.

XXIX. REF0Rc0S: compreendem a instalaçäo, substituicäo ou reforma de equipamentos em
INSTALAcOES DE TRANSMISSAO existentes ou a adequaçäo destas instalacOes, visando aumento
de capacidade de transmissão, o aumento de confiabilidade do SIN ou a conexäo de USUARIOS.

XXX. SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO: servico püblico de transmissäo de energia elétrica,
prestado mediante a construcao, operacao e manutencao das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO,
incluindo os serviçOs de apoio e administrativos, provisäo de equipamentp e materiais de reserva,
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programacOes, medicOes e dernais serviços complernentares necessários a transmissão de energia
elétrica, segundo Os padroes estabelecidos na Iegislacao e regulamentos.

XXXI. SIN - SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL: instalacOes responsaveis pelo suprimento de energia
elétrica a todas as regiOes do pals eletricamente interligadas.

XXXII.SISTEMA DE TRANSMISSAO: instalacOes e equipamentos de transrnissäo classificados como
integrantes da REDE BASICA, pertencentes a urna CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO.

XXXIII.SE - SuBEsTAcA0: conjunto de instalaçOes elétricas de equiparnentos, máquinas, aparethos e
circuitos cuja finalidade é modificar nIveis de tensão e corrente, permitindo a transmissão e
distribuicao de energia a sisternas e linhas diversos, caracterizado no Anexo Técnico do Edital do
LEILAO —"Caracteristicas e Requisitos Técnicos Básicos das INSTALAOES DE TRANSMISSAO".

XXXIV.IL - TERMO DE LIBERAcAO: docurnento ernitido pelo ONS autorizando a TRANSMISSORA a
iniciar a operacao em teste ou OPERAAO COMERCIAL de INSTALAOES DE TRANSMISSAO,
conforme regulamentacao da ANEEL.

XXXV.TRANSMISSORA: a vencedora do LEILAO que celebrar este CONTRATO DE CONCESSAO.

XXXVI.lUST - TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA: tarifa
estabelecida pela ANEEL, na forma de TUST RB, relativa ao uso das INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO DA REDE BASICA, e TUST FR, referente ao uso das instalacOes de fronteira corn a
REDE BASICA, nos termos estabelecidos em regulamento da ANEEL.

XXXVII.USUARLO: aquele que celebra o CUST, conforrne regulamentacäo da ANEEL.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Este CONTRATO regula a concessão do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO de energia elétrica para
construcao, operacao e rnanutencao das INSTALAOES DE TRANSMISSAO caracterizadas no ANEXO 6A
do Edital do LEILAO nq 07,2013-ANEEL, as quais deveräo entrar em OPERAAO COMERCIAL no prazo de
42 (quarenta e dois) meses, contados da data de assinatura deste CONTRATO, e são descritas a seguir:

- LT 500 kV Itatiba - Bateias, 399 km;

- LT 500 kV Araraquara 2 - Itatiba, 207 km;

- LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 241 km;

- SE Santa Barbara D'Oeste 440 kV, Compensador Estático (-300,+300) Mvar;

- SE Itatiba 500 kV, Compensador Estático (-300+300) Mvar; e

- SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1 R) x 400 MVA.

INSTALAcOES DE TRANSMISSAO, nos estados de São Paulo e Paraná, compostas pela linha de
transmissão Itatiba - Bateias, em 500 kV, circuito simples, corn extensão aproximada de 399 km, corn origem
na Subestacao Itatiba e término na Subestaçao Bateias; pela linha de transmissão Araraquara 2 - Itatiba, em
500 kV, circuito simples, corn extensão aproximada de 207 km, corn origem na Subestacao Araraquara 2 e
término na Subestacao Itatiba; pela linha de transrnissão Araraquara 2 - Fernão Dias, em 500 kV, circuito
simples, corn extensão aproximada de 241 km, corn origem na Subestacão Araraquara 2 e térrnino na
Subestacao Fernão Dias; pela Subestacao Fernão Dias, em 500/440/13,8 kV, (9+1R) x 400 MVA, corn
equipamentos de cornpensacão reativa e respectivas conexOes; ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAcOES
DE BARRAMENTOS, barramentos, , equipamentos de cornpensacao reativa nas subestaçOes Araraquara 2,
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Itatiba, Santa Barbara D'oeste, Bateias, Fernão Dias e respectivas conexOes, instalacOes vinculadas e demais
instalacOes necessárias as funcoes de rnedicäo, supervisão, proteçao, comando, controle, telecornunicaçao,
administracao e apoio.

Primeira Subcláusula - São ainda de responsabilidade da TRANSMISSORA:

- Trecho de Linha de Transrnissão em 500 kV, circuito duplo, corn extensão aproxirnada de 3,5 km,
compreendido entre o ponto de seccionarnento da Linha de Transmissão em 500 kV Carnpinas - Cachoeira
Paulista e a Subestacao Fernão Dias, as ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestacao Fernão
Dias, e a aquisicao dos equipamentos necessários as modificacOes, substituicOes e adequacOes nas
ENTRADAS DE LINHA das subestacOes Campinas e Cachoeira Paulista; e

II - Trecho de Linha de Transrnissão em 440 kV, circuito duplo, corn extensão aproximada de 0,9 km,
compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão em 440 kV Born Jardim - Taubaté e
a Subestacao Fernão Dias, as ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestaçao Fernão Dias, e a
aquisicao dos equipamentos necessârios as modificaçOes, substituicOes e adequacOes nas ENTRADAS DE
LINHA das subestacOes Born Jardim e Taubaté.

Segunda Subcláusula - Os equipamentos corn as respectivas garantias de seus fornecedores e instalacOes
descritos na Subclâusula anterior deverão ser transferidos sern Onus a CONCESSIONARIA DE
TRANSMISSAO da linha seccionada, Furnas Centrals Elétricas S.A., no caso I, e Cornpanhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, no caso II, conforme disposto na Resolucao Norrnativa n o 67, de 8 de
junho de 2004.

Terceira Subcláusula - A TRANSM!SSORA deverá registrar os custos de aquisicao e de construcao
efetivarnente realizados e exercer o controle patrimonial, conforrne o disposto no Manual aprovado pela
Resolucão Normativa no 367, de 26 de junho de 2009, das instalacOes e equipamentos a serern transferidos
referidos na Primeira Subclausula desta Clausula.

Quarta Subcláusula - Os custos mencionados na Subclausula anterior deverão ser informados a
CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO da linha seccionada e constar no documento de transferOncia
desses ativos,

Quinta Subcláusula - As INSTALAcOES DE TRANSMISSAO descritas na Tabela 1.2.3 do Anexo I deste
Contrato deverão entrar em OPERAAO COMERCIAL no prazo de 48 meses, contados da data de assinatura
deste CONTRATO.

CLAUSULA TERCEIRA - coNoIcOEs DE PRESTAcAO DO SERVIO

Na prestacao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, a TRANSMISSORA terá liberdade na direcao de
seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos deste CONTRATO, a
Iegislacao especIfica, as normas regularnentares e as instrucOes e determinacOes do PODER CONCEDENTE
e da ANEEL.

Primeira Subclãusula - Para os efeitos legais de intervencão, encarnpacao, transferência, declaracao de
caducidade ou extincao, as INSTALAOES DE TRANSMISSAO, objeto deste CONTRATO, constituem uma
ünica concessão.
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Segunda Subcláusula - A TRANSMISSORA aceita que a exploracao do SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO, de que é titular, será realizada corno funcao de utilidade pUblica prioritária, comprometendo-
se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e condicOes previstas na legislacao e
respectiva regularnentacao.

Terceira Subcláusula - A TRANSMISSORA, na prestacao do servico, compromete-se a empregar rnateriais,
equipamentos de qualidade e a manter instalacOes e métodos operativos adequados, que garantam bons
niveis de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, modicidade das tarifas, integração social e
preservacao do meio ambiente, em conformidade com os seguintes conceit Os:

- regularidade - caracterizada pela prestacão continuada do servico, corn estrita observância do disposto nos
PROCEDIMENTOS DE REDE e suas revisOes, e de näo interrupçao do SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO referente as INSTALAOES DE TRANSMISSAO conforme pactuado neste CONTRATO;

II - eficiência: caracterizada pela consecuçao e preservaçao dos parârnetros constantes deste CONTRATO,
corn o minirno custo e pelo estrito atendirnento do USUARIO do servico nos prazos previstos na
regulamentacao especIfica;

III - segurança: caracterizada pelos mecanismos destinados (i) preservaçao e guarda das instalaçOes
vinculadas a prestacão do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO e (ii) a proteçao do funcionamento dos
sistemas operacionais, inclusive contra terceiros;

IV - atualidade: compreende a rnodernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacoes vinculadas a
prestacao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, bern corno a conservaçao de tais equiparnentos e
instalaçOes e a melhoria do serviço;

V - cortesia: caracterizada pelo atendimento agil e respeitoso a todos os usuários do serviço concedido, bern
como pela observância das obrigacOes de informar e atender do mesmo modo todos que solicitarem
inforrnacOes ou providéncias relacionadas corn o disposto no presente CONTRATO;

VI - modicidade das tarifas: caracterizada pelo processo licitatório cornpetitivo bern corno pelo esforco
perrnanente da TRANSMISSORA em reduzir os seus custos, criando condiçOes para a reducao das tarifas
quando dos reajustes e revisOes;

VII - integracao social: caracterizada pela predisposicao da TRANSMISSORA de envolver-se em questOes
sociais corn a regiao onde se localizam as suas instalaçOes, por meio de acoes cornunitárias e ate
disponibilidade de recursos fisicos e logisticos, quando solicitados por agentes da defesa civil, em especial
nos casos de calarnidade ptblica, corn vistas a dar suporte ou amparar as populaçOes atingidas; e

VIII - preservacao do meio ambiente: caracterizada pelo respeito as normas arnbientais e pela ação da
TRANSMISSORA na mitigacao dos impactos ambientais.

Quarta Subcláusula - 0 GANHO DE EFICIENCIA EMPRESARIAL contribuirá para a modicidade das tarifas
do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO e será considerado nos reajustes e revisöes de que tratarn as
Clàusulas Sexta e Sétima deste CONTRATO.

Quinta Subcláusula - A TRANSMISSORA poderá fazer uso compartilhado da infraestrutura do SERVIO
PUBLICO DE TRANSMISSAO, serviço de telecomunicacOes e outras infraestruturas, nos termos
estabelecidos pela regulamentacao federal.

Sexta Subcláusula - 0 compartilhamento da infraestrutura do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, de
que trata a Subclàusula anterior, se dará rnediante instrumento contratual próprio, aplicado, no que couber, o
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disposto na Segunda Subcláusula desta Cláusula.

Sétima Subcláusula - Aplicarn-se a este CONTRATO as normas legais relativas ao SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO vigentes nesta data e as que vierem a ser editadas pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL.

CLAUSULA QUARTA - 0BRIGAcOE5 E ENCARGOS DA TRANSMISSORA

Será de inteira responsabilidade da TRANSMISSORA a prestacão do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO,
de acordo corn regras e critéos estabelecidos pela ANEEL, sendo de sua cornpetência captar, aplicar e gerir os
recursos financeiros necessários a adequada prestacao do serviço regulado neste CONTRATO.

Primeira Subcláusula - Na prestação do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, deverão ser atendidos
os PROCEDIMENTOS DE REDE e suas revisOes, as clàusulas estabelecidas no CPST, celebrado corn o
ONS, contendo as condiçOes técnicas e comerciais para disponibilizar as suas INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO para a operacao interligada.

Segunda Subcláusula - Cabe a TRANSMISSORA, além de cumprir os marcos intermediários estabelecidos
no cronograrna de irnplantação, ANEXO Ill deste CONTRATO, a exclusiva responsabilidade pela integral
irnplantacao dessas INSTALAcOES DE TRANSMISSAO.

Terceira Subcláusula - A TRANSMISSORA deverá apresentar a ANEEL, conforrne instrucOes do item
DIRETRIZES PARA ELABORAcAO DE PROJETOS constantes do ANEXO I deste CONTRATO, ern ate 120
(cento e vinte) dias apOs sua assinatura, o projeto bàsico que pretende adotar para a irnplantacao das
INsTALAcOEs DE TRANSMISSAO. ApOs seu recebirnento, a ANEEL procederá a anàlise do projeto básico,
no prazo de ate 90 (noventa) dias, Iiberando-o quando estiver ern conforrnidade corn as caracterIsticas
técnicas das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO constantes do ANEXO I deste CONTRATO, o que não
exirnirá a TRANSMISSORA de total responsabilidade pela observäncia das caracteristicas técnicas
constantes do ANEXO I. 0 tempo transcorrido entre a rnanifestacao da não conformidade do projeto básico
pela ANEEL e sua revisão pela TRANSMISSORA não justificarà qualquer atraso na entrada em OPERAcAO
COMERCIAL das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO.

Quarta Subclãusula - Ressalvadas as excecoes previstas na legislacao e neste CONTRATO, não serão
consideradas pela AN EEL quaisquer reclarnaçOes da TRANSMISSORA, que se baseiern, entre outros fatores:

I - na inadequaçao ou inexatidâo dos estudos e projetos disponibilizados;

II - no desconhecimento das condiçOes locais que influenciern direta ou indiretamente os prazos para a
entrega de rnateriais, mao de obra, equiparnentos; e

III - nas condiçOes clirnáticas, pluviosidade, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, inftaestrutura
regional, rneios de cornunicação, condicOes sanitàrias e poluicao arnbiental.

Quinta Subcláusula - A TRANSMISSORA perrnitirá o livre acesso as suas INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO, conforrne disposto nos termos da legislaçao, devendo firrnar CCT corn aqueles que
conectarern as suas instalaçOes, ou CCI corn outras transrnissoras conforme regulamento da ANEEL.

Sexta Subclãusula - A TRANSMISSORA, para perrnitir a conexão de outra CONCESSIONARIA DE
TRANSMISSAO ou de USUARIOS, deverá:

- disponibilizar, no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido, os estudos técnicos referentes as
I PROCURADORIA I
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suas instalacOes corn suas correspondentes bases de dados e corn Os rnodelos de equiparnentos e cont roles
necessários para tais estudos, assirn como os projetos e Os padrOes técnicos utilizados nas suas instalaçOes;

II - participar do planejarnento setorial por meio da elaboraçao dos estudos e pianos de expansao dos
sisternas elétricos e, a pedido do PODER CONCEDENTE, elaborar estudos técnicos para subsidiar a licitacao
de novas INSTALAcOES DE TRANSMISSAO;

III - prornover, de acordo corn a acessante, a cessäo de uso ou transferOncia de bens e instalacoes, corn o
objetivo de otirnizar Os investirnentos e melhor caracterizar as respectivas responsabilidades pela operacao e
manutenção destes; e

Ill - cornpartilhar instalaçOes e infraestrutura existentes e perrnitir a edificaçao em areas disponiveis, sern
rernuneracao, caso já estejam sendo remuneradas pela RECEITA AN UAL PERM ITIDA.

Sétima Subcláusula - A TRANSMISSORA deverá integrar o ONS como Agente de Transrnissão, corn as
responsabilidades e os encargos de rnantenedora definidos no Estatuto do ONS e nas normas aplicáveis.

Oitava Subcláusula - A operacao e a rnanutencao das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO objeto deste
CONTRATO seräo de exciusiva responsabilidade da TRANSMISSORA, que se subrneterá a regularnentacao
especifica da ANEEL e as regras operacionais estabelecidas nos PROCEDIMENTOS DE REDE, bern corno
as condicOes constantes deste CONTRATO e do CPST.

Nona Subcláusula - Nos CCI celebrados entre a TRANSMISSORA e as demais concessionárias de
transrnissão deverão constar, sern a isso se Ilmitar, os procedirnentos, direitos e responsabilidades das
partes, abrangendo Os seguintes aspectos:

- cessão de uso ou transferéncia dos bens e instalacOes;

II - perlodo de irnplantaçao das instalacOes;

Ill - periodo de cornissionarnento e testes das instalacOes;

IV - fase de operacao das instalaçOes;

V - prograrnacao integrada da rnanutencao;

VI - condiçOes de trânsito de veiculos e pessoas nos arruamentos e acessos;

VII - seguranca patrimonial das instalaçoes;

VIII - procedimentos em situaçOes de ernergOncia;

IX - regirnedecooperacao;

X - solucao de controvérsias técnico-operacionais;

XI - responsabilidades pelo fluxo de inforrnaçOes;

XII - encargos decorrentes da rnanutençao de rotina;

XIII - compartilharnento de instalacOes e infraestrutura de uso cornurn;

XIV - condiçOes para ampliar edificacOes existentes ou construir novas edificacOes em areas disponiveis das
subestacOes; e
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Décima Subcláusula - A TRANSMISSORA deverà executar REFOROS e MELHORIAS nas
INSTALAçOE5 DE TRANSMISSAO objeto deste CONTRATO, nos termos da regularnentaçao especifica,
auferindo as correspondentes receitas a serern estabelecidas pela ANEEL.

Décima Primeira Subcláusula - A TRANSMISSORA deverà ressarcir a EMPRESA, no prazo de ate 90
(noventa) dias apOs assinatura deste CONTRATO, pelos custos incorridos no desenvolvimento dos estudos e
projetos de engenharia e na elaboracao dos relatOrios ambientais das INSTALAcOES DE TRANSM!SSAO,
os quais serão de uso exclusivo para construcao, operacao e manutencao das INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO, nao se constituindo em propriedade da TRANSMISSORA, sendo de responsabilidade da
EMPRESA a emissão e o encaminhamento da respectiva fatura a TRANSMISSORA. Sobre os valores
indicados na tabela a seguir incidirá atualizaçao monetária, pro rata tempore, calculada corn base na variação
do Indice de Precos ao Consurnidor Amplo - IPCA verificada entre a data da publicação do Edital do LEILAO
n° 07,2013-ANEEL e a data imediatarnente anterior a do pagamento. Caso a EMPRESA ernita a fatura apos
90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO, os valores a serern ressarcidos sofrerão atualizacao
monetária somente ate este lirnite temporal.

EMPRESA	 VALOR

Companhia de Transrnissäo de Energia Elétrica R$ 3.277,22 (trOs mil, duzentos e setenta e sete reais e
Paulista - CTEEP	 vinte e dois centavos)

Copel Geracao e Transmissão S.A.	
R$ 4.003,43 (quatro mu, trés reais e quarenta e trés
centavos)

Empresa de Pesquisa Energetica - EPE	
R$ 29.579,96 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e
nove reais e noventa e seis centavos)

Furnas Cent rais Elétricas S.A.	 R$ 826.360,38 (oitocentos e vinte e seis mil, trezentos
e sessenta reais e trinta e oito centavos)

Transenergia São Paulo S.A. 	
R$ 27.773,04 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e
trés reais e quatro centavos)

Décirna Segunda Subclãusula - A TRANSMISSORA deverá construir, operar e manter as INSTALAcOES
DE TRANSMISSAO, observadas a legislacao e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as
providências necessárias junto ao orgao responsável pelos licenciamentos, por sua conta e risco, e
cumprindo todas as suas exigéncias.

Décima Terceira Subcláusula - Independentemente de outras exigéncias do orgao licenciador arnbiental, a
TRANSMISSORA deverà implementar rnedidas compensatórias, na forma prescrita no art. 36 da Lei n g 9.985,
de 18 de juiho de 2000, a serem detalhadas na apresentacão do Projeto Básico Ambiental, de sua
responsabilidade, junto ao Orgao competente, subrnetendo-se, ainda, as exigéncias dos orgaos arnbientais
dos estados onde serão implantadas as LINHAS DE TRANSMISSAO.

Décirna Quarta Subcláusula - São, ainda, obrigacOes e encargos da TRANSMISSORA:

I - Corn a concessão:

a - organizar e manter atualizado o registro e inventário dos bens vinculados a concessão, de acordo corn os
manuais de Contabilidade e de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, bern corno zelar pela integridade e
seguranca das suas INSTALAOES DE TRANSMISSAO;

b - não alienar, ceder ou dar em garantia os ativos vinculados ao SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO d.
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sern previa e expressa autorizaçao da AN EEL;

c - observar o disposto em regulamento da ANEEL sobre o oferecimento, em garantia, da receita do
SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO ou, na falta deste, submeter o respectivo pleito a previa anuência da
ANEEL;

d - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, respondendo, perante o PODER
CONCEDENTE, a ANEEL, usuários e terceiros, pelos eventuais danos e prejuizos, de sua responsabilidade,
decorrentes da exploracao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO concedido e regulado no presente
CONTRATO;

e - prestar contas a ANEEL, anualmente, da gestao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO concedido,
mediante relatOrio, observando regularnentacao especifica, compreendendo, inclusive, o desempenho técnico
operacional das instalaçöes sob sua responsabilidade;

f - prestar contas aos USUARIOS, anualmente, da gestao do SERVIO PtIJBLICO DE TRANSMISSAO
concedido, fornecendo informaçOes especificas sobre os niveis de disponibilidade, regularidade,
continuidade, eficiência, seguranca, atualidade, cortesia na prestacao do serviço e modicidade das tarifas,
assegurando ampla divulgacao nos rneios de cornunicacao;

g - submeter aos controles prOvio e a posteriori da ANEEL, conforme o disposto em regulamentacao
especifica, os contratos, acordos ou ajustes celebrados corn acionistas controladores, diretos ou indiretos, e
empresas controladas ou coligadas, em especial os que versem sobre direçao, gerencia, engenharia,
contabilidade, consultoria, compras, construcOes, empréstirnos, vendas de acOes, bern corno corn pessoas
fisicas ou juridicas que facam parte, direta ou indiretamente, de uma rnesma empresa controlada ou que
tenharn diretores ou administradores cornuns a TRANSMISSORA;

h - permitir aos encarregados da fiscalizacäo da ANEEL, e outros especialmente designados para essa
finalidade, livre acesso, em qualquer época, as obras, equiparnentos e instalacOes utilizados na prestacao do
servico, bem corno aos registros adrninistrativos, contábeis, técnicos, econOmicos e finanteiros;

- efetuar o pagarnento de todas as obrigacOes e encargos setoriais;

- rnanter registro contábil, em separado, das atividades complementares ou acessórias a concessão do
SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, ou constituir outra empresa, juridicamente independente, para o
exercicio dessas atividades; e

k - atender as norrnas de contabilidade, de inventário dos bens e de seu controle patrimonial, de prestacao de
contas, de publicidade das dernonstracOes contábeis e financeiras, conforrne disposto em regulamento
especifico.
- subrneter aos controles prévio e posterior da ANEEL, conforme o disposto em regulamentacao especifica:

(i) alteracao do estatuto ou contrato social;
(ii) as operacoes de transferência de concessäo, cisao, fusão ou incorporaçao societária;

transferOncia de controle societário; e
(iv) os contratos, acordos ou ajustes celebrados corn acionistas controladores, diretos ou

indiretos, e empresas controladas ou coligadas, bern corno corn pessoas fisicas ou jurIdicas
que façam parte, direta ou indiretarnente, de urna mesma empresa controlada ou que tenham
diretores ou administradores cornuns a TRANSMISSORA.

II - Corn a qualidade do serviço concedido:

a - manter, na fase de implantaçao das instalacOes de transrnissäo e durante todo o periodo de concessão,
capacitaçäo técnica igual ou superior a apresentada na habilitacao para o leilão que originou estej
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CONTRATO, admitindo-se a substituiçao desses profissionais por outros de experiência equivalente ou
superior, a qual deverá ser comunicada a ANEEL no prazo de 30 (trinta) dias apOs a efetivaçao da
substituiçao;

b - manter atualizada toda a documentacao técnica relativa aos equipamentos e instalacOes, bern como
executar as desenhos "como construIdo", de forma a permitir a verificacao destes quando for solicitado pela
AN EEL ou pelo ONS, nos termos acordados no CPST;

c - manter, a partir da data de entrada em operacao comercial, Piano de Manutencao das INSTALAçOES DE
TRANSMISSAO atuaiizado, estabelecendo as periodicidades e atividades de manutencao que atendam as
especificacOes técnicas dos equipamentos e a adequada prestacao do SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO, de forma a permitir a verificacao deste quando for soiicitado peia ANEEL

d - manter seus empregados bern treinados e atuaiizados, de modo a assegurar, permanentemente, a
meihoria da quaiidade e da eficiência na prestacao do serviço concedido;

e - operar as INSTALAcOES DE TRANSMISSAO de acordo corn o MANUAL DE PROCEDIMENTO DE
OPERAAO e demais instrucOes dos PROCEDIMENTOS DE REDE, corn as regras vigentes e corn as que
vierem a ser ernanadas peia ANEEL ou peio ONS, devendo se submeter a quaisquer novas resoiuçOes,
determinacOes, e instrucOes que vierern discipiinar a SERVIO PUBLICO DE TRANSM1SSAO;

f - manter, durante a prazo de vigência da concessäo, apOiices de seguro para garantir a cobertura adequada
dos equipamentas imprescindIveis a continuidade da prestacao do servico pelas INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO. Caberá a TRANSMISSORA a definicao dos bens e instaiaçOes a serem segurados,
assumindo as responsabiiidades pelas riscos de reposicaa au recuperacaa de todos as bens integrantes da
concessão, decorrentes de sinistras au fatos extraordinárias danosos as instaiacOes exciuldas. As cOpias das
apóiices deverãa ficar a disposicao da fiscaiizacäo da AN EEL;

g - proceder diligenternente no sentido de minirnizar danos aos rneios fisica e biOtico existentes nas areas
necessârias a irnpiantacãa das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO, par ocasião da sua implantacao e
durante a perloda de concessão, tendo em conta a observància aos comprornissas e responsabilidades
definidos nos docurnentos de iicenciarnento arnbientai e respectivos anexos;

h - atender aos indicadores de desempenha estabeiecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE e suas
revisOes;

- promover campanhas de conscientizacãa da popuiacaa quanta a preservaçao, seguranca e importância
das INSTALAOES DE TRANSMISSAO para a sociedade.

Ill - Corn relacao a ordem legal:

a - efetuar a pagamenta de todas as abrigacOes de natureza fiscal, trabaihista, previdenciária e dos encargos
oriundos de normas regulamentares estabeiecidas pelo PODER CONCEDENTE e peia ANEEL, bern coma de
quaisquer outras obrigacOes reiacionadas ou decorrentes da expiaracaa do serviça;

b - atender a iegisiacão de pratecao ambientai, respandendo peias eventuais consequencias de seu
descumprimento;

c - pubiicar anualmente suas DernanstracOes Financeiras e reiatOrias, nos terrnos da iegislacaa e
reguiamentaçao vigentes;

d - atender as normas brasiieiras quanta a utiiizacaa de mao de abra; e

e - considerar ofertas de fornecedares nacianais atuantes no segmenta de serviços e na aquisiçäa de
matehais e equiparnentos vincuiadas ao objeta deste CONTRATO e, nos casos em que haja equivaiência il. Is
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entre as ofertas, em termos de preco, prazo de entrega e atendimento as especificacOes técnicas, assegurar
preferência as empresas constituidas sob as leis brasileiras e corn sede e adrninistracao no Pals.

Décima Quinta Subclãusula - A TRANSMISSORA fica obrigada a aplicar anualmente o montante de, no
mInimo, 1% (urn por cento) de sua receita operacional liquida em pesquisa e desenvolvimento do setor
elétrico brasileiro e em eficléncia energetica, nos terrnos da Lei nQ 9.991, de 24 de juiho de 2000, e da
regulamentacao especifica.

Décima Sexta Subcláusula - Para o cumprirnento do disposto no inciso II do art. 49 da Lei no 9.991, de
2000, a TRANSMISSORA deverá comprovar o investirnento mInirno obrigatorio por rneio da execucao de
projetos de pesquisa e desenvolvirnento, observando as diretrizes estabelecidas no Manual do Prograrna de
Pesquisa e Desenvolvirnento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica.

Décima Sétima Subcláusula - 0 descurnprirnento, ainda que parcial, da obrigacao estabelecida na
Subclàusula anterior sujeitarà a TRANSMISSORA as penalidades previstas em regulamento da ANEEL.

CLAUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA TRANSMISSORA

Na condicao de delegada do PODER CONCEDENTE, a TR.ANSMISSORA usufruirá, no exercicio da
prestacao do servico püblico que Ihe é conferido, entre outras, das seguintes prerrogativas:

- gozar de arnpla liberdade na conducao de seus negocios, no gerenciamento dos recursos humanos e na
escolha e utilizaçao de tecnologia adequada ao serviço concedido;

II - utilizar, pelo periodo da concessäo, os terrenos de domInio püblico e estabelecer, sobre eles, estradas,
vias ou caminhos de acesso e servidOes que se tornarem necessários a exploracao do servico concedido,
corn sujeicao aos regularnentos administrativos;

Ill - prornover desapropriaçOes e instituicao de servidOes administrativas, de forma arnigável ou judicialmente,
após desenvolver rnáximos esforcos de negociacão junto aos proprietários, sobre bens declarados de
utilidade püblica, necessários a execucao de serviços ou de obras vinculadas ao servico concedido,
efetuando o pagarnento das indenizacOes correspondentes; e

IV - irnplantar sisternas de telecomunicaçOes, para uso exclusivo na exploraçao do servico concedido,
observados os regularnentos administrativos proprios desses setores, sem gerar prejuizos a terceiros.

Primeira Subcláusula - Observadas as normas legais e regulamentares especificas, a TRANSMISSORA
poderá oferecer, corno garantias de contratos de financiamento, os direitos emergentes da concessão regida
por este CONTRATO, desde que näo comprorneta a operacionalização e a continuidade da prestaçao do
serviço, observando-se o disposto nas alineas "b' e 'c" do inciso I da Décirna Quarta Subcláusula da Clàusula
Quarta do presente CONTRATO.

Segunda Subcláusula - 0 exercicio de outras atividades empresariais dependerá de prévia autorizacao da
AN EEL, ate que seja expedida a regulamentacao especifica. A receita auferida corn outras atividades deverá
ter parte ou todo destinada a contribuir para a rnodicidade das tarifas do SERVI0 PUBLICO DE
TRANSMISSAO a qual serà considerada nos reajustes e revisOes de que tratarn as Clàusulas Sexta e Sétirna
deste CONTRATO.

Terceira Subclãusula - A TRANSMISSORA poderá auferir receitas especificas de terceiros, inclusive pela J
prestacao de servicos de consultoria, construção, operacao e rnanutencao de instalacOes de transmissâo de
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energia &étrica, de sinais de dados, voz ou video, devendo, para tanto, firmar Os respectivos contratos corn
os interessados, observado o disposto na Subclausula anterior e na Segunda Subcláusula da Cláusula
Terceira deste CONTRATO.

Quarta Subclãusula - A descoberta de materiais ou objetos nas areas necessárias a irnplantaçao das
INSTALAcOES DE TRANSMISSAO, de interesse geologico ou arqueologico, deverá ser imediatamente
comunicada ao orgao competente e a ANEEL, por serern de propriedade da União. Caso a descoberta
provoque alteracOes no presente CONTRATO, as suas condicOes serão renegociadas, nos termos da
Iegislacao.

Quinta Subcláusula - 0 descumprimento dos marcos intermediários do cronograrna de construção motivado
por fatos relacionados ao processo de licenciamento ambiental nao imputaveis a TRANSMISSORA,
comprovados perante a ANEEL, podera ocasionar a revisão dos prazos dos cronogramas de construçao
propostos pela TRANSMISSORA.

Sexta Subcláusula - Eventuais atrasos verificados durante o periodo de construção das INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO, causados por fatos nao imputáveis a TRANSMISSORA, decorrentes de embargos
administrativos ou judiciais as obras, relativos ao uso das areas necessárias a implantaçao das
IN5TALAcOE5 DE TRANSMISSAO, que comprometam Os prazos de execucao, comprovados perante a
AN EEL, poderão ensejar a revisão dos cronogramas de construcao.

Sétima Subcláusula - São de competência da TRANSMISSORA as acOes de cornando de operacao,
constituidas de acionamentos locais, remotos ou por telecornando, nos equipamentos de manobra ou
dispositivos de controle, pertencentes as suas INSTALA0ES DE TRANSMISSAO, sendo a
TRANSMISSORA responsável por todas as consequências que delas decorrerern.

Oitava Subcláusula - A TRANSMISSORA poderá, corn relacão a antecipacão da data de entrada em
0PERAçA0 COMERCIAL das INSTALA0ES DE TRANSMISSAO:

I - antecipar a entrada em OPERAcAO COMERCIAL das INSTALAçOES DE TRANSMISSAO, desde que a
data de entrada em OPERAcAO COMERCIAL seja posterior a data de necessidade; e

II - requerer a ANEEL, corn antecedência minima de 3 (três) meses da nova data solicitada, a antecipacao da
entrada em OPERAçAO COMERCIAL das INSTALA0ES DE TRANSMISSAO, caso a data solicitada seja
anterior a data de necessidade.

Para os casos que envolvam solicitação de acesso, a antecipacão da entrada em OPERAcAO COMERCIAL
das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO devera ser compatibilizada corn o cronograma de obras do
acessante.

As datas de necessidade são aquelas estabelecidas no documento "Consolidacao de Obras de Rede Basica-
ciclo 2013, Revisão Agosto/20 13":
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I	 lnstalacao de Transmissâo 	 I	 Data de necessidade	 I
I	LT Araraquara 2 - Itatiba 500 kV, SE Itatiba e SE I	 I

Maio/2014	 II Santa Barbara D'Oeste	 I
I LT Itatiba - Bateias 500 kV	 I	 Janeiro/2015	 I

Nona Subclãusula - 0 pagamento da RAP näo será prejudicado caso, ocorrendo a antecipacao da data de
entrada em OPERAcAO COMERCIAL das INSIALAçOES DE TRANSMISSAO, os correspondentes
beneficios esperados e estimados nao se concretizem por fatores nâo imputáveis a TRANSMISSORA.

Décima Subcláusula - Caso venha a ser estabelecida pela ANEEL, a necessidade das INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO em data anterior àquela fixada no CONTRATO DE CONCESSAO, a TRANSMISSORA,
aceitando tal antecipaçao, terá direito ao recebimento da RECEITA ANUAL PERMITIDA, a partir da data
reconhecida pela AN EEL.

Décima Primeira Subclâusula - Do disposto no art. 1 0 , do Decreto n° 4.932, de 23 de dezembro de 2003,
corn base na allnea "e" do art. 151, do Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, no art. 28 da Lei n° 9.427,
de 26 de dezernbro de 1996, no inciso XXXIV, art. 40 , Anexo I, do Decreto n° 2.335, de 6 de outubro de 1997,
fica a TRANSMISSORA autorizada a realizar estudos geolOgicos e topograficos, necessários a elaboracao do
projeto das INSIALAcOES DE TRANSMISSAO descritas na Clausula Segunda deste CONTRATO.

Décima Segunda Subcláusula - A autorização referida na Subcláusula anterior confere a TRANSMISSORA,
corn fundarnento na Lei n° 6.712, de 5 de novembro de 1979, competência e direito para a realizacao dos
levantamentos de campo junto as propriedades particulares situadas na rota das Linhas de Iransmissão
descritas na Clausula Segunda deste CONTRATO.

Décima Terceira Subcláusula - A autorizacao refeda nas duas Subcláusulas anteriores näo exime a
TRANSMISSORA de reparar, imediatarnente, os eventuais danos causados as propriedades localizadas na
rota das Linhas de Iransmissão em decorrência dos estudos autorizados.

CLAUSULA SEXTA - RECEITA DO SERVIO DE TRANSMISSAO

A TRANSMISSORA receberá pela prestaçao do SERVI0 PUBLICO DE TRANSMISSAO a RECEITA ANUAL
PERMITIDA - RAP de R$ 174.447.000,00 (cento e setenta e quatro milhOes, quatrocentos e quarenta e sete mil
reais), salvo o montante necessário a cobertura das contribuicoes sociais recuperáveis, relativas ao Prograrna
de lntegracao Social - PIS e ao Prograrna de Formacao do PatrimOnio do Servidor PUblico - PASEP e a
Contribuicao Social para o Financiamento da Seguridade Social - CORNS, a ser auferida a partir da data de
disponibilidade para 0PERAA0 COMERCIAL das INSTALA0ES DE TRANSMISSAO, nos termos desta
Cláusula.

Primeira Subcláusula - A TRANSMISSORA reconhece que a RECEITA ANUAL PERMITIDA definida no caput,
em conjunto corn as regras de reajuste e de revisäo constantes desta Clàusula e da Cláusula Sétirna,
respectivamente, são suficientes, nesta data, para manter o equilibrio econOmico e financeiro da concessão do
serviço pOblico objeto deste CONTRATO.

Segunda Subctáusula - 0 valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA de que trata esta Clàusula serà reajustado
anualmente, no mês de julho de cada ano, nos termos da Subciáusula a seguir, desde a "Data de Referenda
Anterio', sendo esta estabelecida da seguinte forma:

- no primeiro reajuste, a data de referência será 8 de agosto de 2013; e,

II - nos reajustes subsequentes, a "Data de ReferOncia Anterio(, será a data de referência do ültimo reajuste ou
revisão, de acordo corn o disposto nesta Cláusula.
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Terceira Subclãusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP da TRANSM(SSORA será calculada, para
cada periodo anual da prestacao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, pela formula a seguir:

RAP= RBL + RPEC 1 + RBNI 1 + RBNIA11 + RCDM 1 + RCDMAI

RBL = RBI-11 x lVl-i

RBNI 1 = RBNI11 x 1V111

RBNlA = (RBNlAi X lVli- i)proratatempore

RPEC I = RPEC1 1 x 1V111

RCDM= RCDM11xIVI1i

RCDMA 1 = (RCDMA1-i X lVIi-i)pro rata tempore
onde:

RAP 1 = Receita Anual Permitida para o periodo anual I.

I = periodo entre 12 de julho de urn ano e 30 de junho do ano subsequente, observado o disposto no
inciso I da Subcláusula anterior.

RBL I = parcela da RAP 1 referente as INSTALAcOES DE TRANSMISSAO integrantes da REDE
BASICA, descritas na Clàusula Segunda deste CONTRATO. No prirneiro reajuste, o valor
desta parcela na "data de referenda anterior" corresponde a 100% (cern porcento) da
parcela da Receita Anual Perrnitida - RAP, constante do caput desta Cláusula.

RBNli parcela da RAP 1 referente as INSTALAçOES DE TRANSMISSAO classificadas como REDE
BASICA, autorizadas pela ANEEL, ern OPERAcAO COMERCIAL, ate o final do perlodo 'i-
1". Nas datas de cada revisão periódica, esta parcela será obtida de acordo corn o disposto
na Cláusula Sétima deste CONTRATO. Na inexistOncia de INSTALAcOES DE
TRANSMISSAO integrantes da REDE BASICA autorizadas, a RBNl 1 serà igual a zero.

RBNIA 1 1 = parcela da RAP1 referente as INSTALAcOES DE TRANSMISSAO classificadas como
REDE BASICA autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarem ern OPERAAO
COMERCIAL ate o final do perIodo "i'. Esta parcela e devida a partir da entrada em
OPERAcAO COMERCIAL e calculada pro rata tempore.

RPEC I = parcela da RAP1 referente as INSTALAçOES DE TRANSMISSAO classificados corno DIT,
descritas na Clàusula Segunda deste CONTRATO. No prirneiro reajuste, o valor desta parcela
na "data de referOncia anterior" corresponderá a 0% (zero porcento) da parcela da Receita
Anual Permitida - RAP, constante do caput desta Cláusula. Na inexistência de DIT's, o valor
da parcela RPEC I será zero.

RCDM I = parcela da RAP 1 referente as INSTALAçOES DE TRANSMISSAO classificadas corno DIT
autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarern em OPERAAO COMERCIAL ate o final
do periodo "i'. Nas datas de cada revisão periOdica, esta parcela serâ obtida de acordo corn
o disposto na Clàusula Sétima deste CONTRATO. Na inexistência de DEMAIS
INSTALAcOES DE TRANSMISSAO autorizadas, a RCDM I será igual a zero.

RCDMA I = parcela da RAP 1 referente as INSTALAcOES DE TRANSMISSAO classificadas como DII
autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarern em OPERAAO COMERCIAL ate o final
do periodo "i'. Esta parcela é devida a partir da entrada ern OPERAAO COMERCIAL e
caiculada pro rata tempore.

1V1 1 1 = quociente do nümero indice do IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo, calculado pela
PROCURADORIA
FEDERAL/ANEEL

VISTO

dica

rIjAI
de 231/)

MIG	 C)

SALGADO
\. I



CONTRATO DE CONCESSAO N201/2014-AN EEL
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A. E* ANEEL

AGwcIA NACIOWAL vE EwuiciA EtEnlCA

Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica - IBGE ou, em caso de sua extincao,
pelo indice estabelecido pela ANEEL para sucedê-lo, do mês de maio do periodo (i-i) pelo
IPCA do més de maio do periodo 1-2".

Quarta Subcláusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP do periodo "i' será acrescida ou subtraida de
uma Parcela de Ajuste (PA), correspondente a diferenca entre a receita que a TRANSMISSORA foi
autorizada a faturar no periodo "i—l", por meio dos Avisos de Crédito emitidos pelo ONS ou por ato da
ANEEL, desconsiderada a reducao prevista na Sexta Subcláusula desta Cláusula, e a RECEITA ANUAL
PERMITIDA homologada para o periodo "i-1 ". A diferenca total obtida no periodo "i-i" sera atualizada pelo ivi

1 definido na Terceira Subcláusula desta Clàusula.

Quinta Subcláusula - A RECEITA ANUIA - PERMITIDA - RAP serä faturada pela TRANSMISSORA em
duodécimos, a cada mês civil, contra os USUARIOS da REDE BASICA, conforme regulamentacao da
AN EEL econdiçOes estabelecidas no CPST.

Sexta Subclãusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP será descontada, mediante reducao em base
mensal, devido a indisponibilidade e/ou reducao de capacidade operativa das FUNcOES TRANSMISSAO
(FT5), conforme regulamentaçao da ANEEL.

Sétima Subclãusula - A parcela referente ao desconto definido na Subcláusula anterior näo poderá
ultrapassar os limites de desconto da RECEITA ANUAL PERMITIDA, estabelecidos no CPST e na Resoluçao
Normativa n° 270, de 26 de junho de 2007, relativa ao periodo continuo de 12 meses anteriores ao mês da
ocorrência do evento, inclusive este mês.

Oitava Subcláusula - A TRANSMISSORA terá direito a RAP e aos ENCARGOS nas condiçOes
estabelecidas neste CONTRATO e a efetiva disponibilidade das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO para
OPERAcAO COMERCIAL.

Nona Subclãusula - Havendo alteracao unilateral das condicOes ora pactuadas, que afete o equilIbrio
econOrnico-financeiro da Concessão, devidarnente comprovado pela TRANSMISSORA, a ANEEL adotará as
medidas necessárias ao seu restabelecirnento, a partir da data da alteracao.

Décima Subclãusula - No caso da entrada em OPERAcAO COMERCIAL de parte das INSTALAçOES DE
TRANSMISSAO, independente das demais, a TRANSMISSORA terá o direito as seguintes parcelas da
RECEITA ANUAL PERMITIDA (RAP): (i) 18,61% (dezoito virgula sessenta e urn por cento) referentes as
instalaçOes associadas a LT 500 kV Araraquara 2 - Itatiba; (ii) 4,75% (quatro virgula setenta e cinco por
cento) referentes ao Compensador Estático de Reativos - CER da SE Itatiba; (iii) 5,16% (cinco virgula
dezesseis por cento) referentes ao Compensador Estàtico de Reativos - CER da SE Santa Barbara D'Oeste;
(iv) 38,27% (trinta e oito virgula vinte e sete por cento) referentes a LT Araraquara 2 - Fernäo Dias 500 kV e
SE Fernão Dias 500/440 kV, sendo 7,12 %(sete virgula doze por cento) associados as instalacoes descritas
na Tabela 1.2.3 do Anexo I deste Contrato; e (v) 33,21% (trinta e trés virgula vinte e urn por cento) a LT
Itatiba - Bateias 500 kV.

CLAUSULA SETIMA - REVISAO DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP

A ANEEL procederá a revisão da RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP, durante o periodo da concessão, em
intervalos periOdicos de 5 (cinco) anos, contado do primeiro mês de julho subsequente a data da assinatura
deste CONTRATO DE CONCESSAO, observando-se os parârnetros regulatOrios fixados no ANEXO V e a
regulamentacao especifica.

Primeira Subcláusula - Nas revisOes previstas para o 52, 102 e 159 ano do periodo da concessão, serà i
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recalculado o custo do Capital de Terceiros(ro), aplicando-se a seguinte expressäo:

rD = [a* (TJLP + Si) + (1a)*(TRM + S2)], onde:

TJLP: Media dos Ultimos 60 meses da Taxa de Juros de Longo Prazo deflacionada pelo indice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, também calculado a partir da media dos Ultimos 60 meses ate o segundo mês anterior a data
da revisão;

TRM: Taxa Referencial de Mercado definida no CONTRATO DE CONCESSAO;

a: constante e igual a 1, mantida inalterada durante a vigencia do CONTRATO DE CONCESSAO;

si e s2: Prêmios adicionais de risco estabelecidos no CONTRATO DE CONCESSAO e mantidos constantes durante sua
vigOncia.

Segunda Subclãusula - 0 parâmetro regulatorio relacionado a Operacäo e Manutenção, estabelecido no
ANEXO V, poderá ser revisado para determinacao do GANHO DE EFICIENCIA EMPRESARIAL, quando das
revisOes definidas no capuf desta Clàusula.

Terceira Subcláusula - As receitas decorrentes dos REFOROS ou MELHORIAS ou INSTALAcOES DE
CONEXAO, inclusive aquelas relacionadas a novos padrOes de desempenho técnico determinados pela
ANEEL, decorrentes de regulamento ou autorizadas por resoluçao especIfica, serão revisadas,
periodicamente, nas mesmas datas estabelecidas no caput desta Clàusula, nos te mos da regulacão
expedida sobre a matéria.

Quarta Subcláusula - No atendimento ao disposto no § 32 do art. 92 da Lei nQ 8.987, de 1995, ressalvados
os impostos sobre a renda, a criacao, alteracäo ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, apos a
assinatura deste CONTRATO, quando comprovado seu impacto, irnplicarä revisäo da RECEITA ANUAL
PERMITIDA, para mais ou para menos, conforme o caso.

Quinta Subclãusula - Os paràmetros citados na Primeira e Segunda Subcláusula desta Cláusula e no
ANEXO V deste CONTRATO referem-se exclusivamente a Revisäo Periódica de Receitas, não podendo ser
invocados para efeito de reequilIbrio econOmico-financeiro do presente CONTRATO.

Sexta Subclãusula - A ANEEL podera revisar o valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP, visando
contribuir para a modicidade tarifária do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, sempre que houver receita
auferida corn outras atividades.

Sétima Subclãusula - A fixacao de novos valores da RECEiTA ANUAL PERMITIDA, decorrentes de reajustes e
revisOes, conforme definidos na legislacao e neste CONTRATO, somente será realizada por meio de Resoluçäo da
ANEEL.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAçAO DO SERVRO

A CONCESSAO DO SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, objeto deste
CONTRATO, serà fiscalizada pela AN EEL.

Primeira Subctáusula - A fiscalizacao abrangerâ o acompanhamento e o controle das açOes da
TRANSMISSORA nas areas adrninistrativa, técnica, comercial, econOmica, financeira e contábil, podendo a
AN EEL estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar acOes que considere incompativeis corn a prestacao
do serviço concedido ou que possam comprorneter o equilibrio econôrnico e financeiro da concessão.

Segunda Subcláusula - A fiscalização da ANEEL não exime nern diminui as responsabilidades da
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TRANSMISSORA quanto a adequaçao das suas obras e instalacOes, ao objeto da licitaçao, a correcao e
legalidade dos registros contàbeis, das operacOes financeiras e comerciais e a qualidade dos servicos
prestados.

Terceira Subcláusula - Os servidores da ANEEL ou seus prepostos, especialmente designados, terão livre e
irrestrito acesso, em qualquer época, a toda e qualquer documentacao, obras, instalaçOes e equipamentos
vinculados ao SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, inclusive seus registros contábeis, podendo
requisitar, de qualquer setor ou pessoa da TRANSMISSORA, da forma que julgar necessária, informaçoes e
esclarecimentos que permitam aferir a correta execucao deste CONTRATO, bem como os dados
considerados necessários para a controle estatistico e planejamento do sistema elétrico nacional, ficando
vedado a TRANSMISSORA, restringir, sob qualquer alegaçao, a disposto nesta Subcláusula.

Quarta Subclãusula - 0 desatendimento pela TRANSMISSORA das solicitaçOes e determinacoes da
ANEEL implicará a aplicaçao das penalidades previstas nas normas regulamentares sobre o assunto ou
definidas nas cláusulas deste CONTRATO.

CLAUSULA NONA - DA EXECUcAO DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO

Sem prejuizo de outras cominaçOes, a ocorrência de atrasos injustificados no cumprimento de marcos
intermediários ou na entrada em OPERAAO COMERCIAL das INSTALAOES DE TRANSMISSAO, fixados
no cronograma de instalacao, ANEXO Ill deste CONTRATO, autoriza a ANEEL a executar a Garantia de Fiel
Cumprimento da TRANSMISSORA, assegurados previamente a contraditório e a ampla defesa e observadas
as etapas e as percentuais abaixo discriminados:

Etapa	 Percentual da Garantia
Projeto Bàsico	 2%
Licenciamento Ambiental (Licenca de Instalacao) 	 2%
Licenciamento Ambiental (Licenca de Operacao)	 2%
Aquisicao e Entrega de Eguipamentos e Materiais na Obra 	 39%
Obras Civis	 15%
Mon tagem Etetromecânica 	 15%
Comissionamento	 5%
Operaçao Comercial (TERMO DE LIBERAçAO DEFINITIVO) 	 20%
Somatôrio	 100%

Primeira Subclãusula - Verificado a descumprimento de qualquer uma das etapas de construcao do
empreendimento, constantes do cronograma de instalaçäo, ANEXO Ill deste CONTRATO, a ANEEL poderá
executar a Garantia de Fiel Cumprimento, ressalvados as casos de atrasos comprovadamente provocados
por atos do Poder Püblico ou decorrentes de caso fortuito ou de forca maior.

Segunda Subcláusula - Na hipótese da ANEEL executar a Garantia de Fiel Cumprimento, a
TRANSMISSORA fica obrigada a repor a seu valor integral, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, de modo a
restaurar a sua integridade.

CLAUSULA DEC IMA - PENALIDADES

For infracOes as disposicOes legais, regulamentares ou contratuais, pertinentes ao SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO, a TRANSMISSORA estarà sujeita as penalidades previstas na legislacaa, especialmente
aquelas estabelecidas em resoluçoes da ANEEL, sem prejuizo do disposto no inciso Ill, art. 17, Anexo I, do
Decreto nQ 2.335, de 6 de outubro de 1997, e nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda deste
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CONTRATO.

Primeira Subclãusula - A concessionária estarà sujeita a penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos
termos de resolucao especIfica, no valor mâxirno por infraçao incorrida de 2% (dois por cento) do montante
do faturamento da concessionária dos ültimos 12 (doze) meses anteriores a lavratura do auto de infracao,
conforme o inciso X do artigo 32 da Lei nQ 9.427/1995.

Segunda Subcláusula - As penal idades e o valor das multas guardaräo proporcionalidade corn a gravidade
da infracao e serâo aplicadas pela ANEEL mediante procedirnento administrativo, assegurado a
TRANSMISSORA o direito ao contraditOrio e a ampla defesa.

Terceira Subcláusula - Sem prejuIzo das dernais hipOteses de inexecucao total ou parcial deste
CONTRATO, previstas no § 1 0 do art. 38 da Lei ng 8.987, de 1995, poderá ser declarada a caducidade da
concessão, nos terrnos da Sexta Subclàusula da Cláusula Décirna Segunda, ern caso de:

a) lnterrupcao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO por indisponibilidade de FUNcAO DE
TRANSMISSAO, por urn prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem que a TRANSMISSORA promova
uma alternativa equivalente, considerada eficiente pela fiscalizacao da ANEEL

b) Atraso injustificado na execuçao de obras autorizadas em prazo superior a 180 dias,

Qua rta Subclãusula - As indisponibilidades da prestacao do servico decorrentes de sabotagern, terrorismo e
catástrofes consideradas calarnidades püblicas, bern como as causadas por caso fortuito ou forca major,
reconhecidas pela ANEEL, não estão sujeitas a aplicaçao de penal idades previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INTERVENcAO NA CONCESSAO

Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá intervir na
concessão, nos termos da Lei no 8.987, de 1995 e da MP n g 577/2012, a qualquer tempo, para assegurar a
prestacao adequada do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO ou o cumprimento, pela TRANSMISSORA,
das normas legais, regulamentares ou contratuais.

Subclãusula Unica - A intervencäo será deterrninada por ato da ANEEL, que designará o Interventor, o
prazo, os objetivos e limites da intervençao, devendo ser instaurado 'processo administrativo em 30 (trinta)
dias apos a publicacao do ato, para apurar as causas determinantes da medida e as responsabilidades
incidentes, assegurando-se a TRANSMISSORA o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ExTINcA0 DA CONCESSAO E REVERSAO DOS BENS VINCULADOS

A concessão para exploraçao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO, regida por este CONTRATO,
considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especIficas, quando ocorrer:

- advento do termo contratual;
II - encampação do servico;
Ill - caducidade;

IV - rescisâo;
V - anulaçáo decorrente de vicio ou irregularidade constatados no procedimento ou no ato de sua outorga; ou

VI - falOncia ou extincâo da TRANSMISSORA. Y- - 4
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Primeira Subclãusula - 0 advento do término deste CONTRATO determina, de pleno direito, a extincao da
concessão, facultando-se ao PODER CONCEDENTE, a seu exciusivo critério, prorrogar o presente
CONTRATO ate a assunçäo de nova TRANSMISSORA.

Segunda Subcláusula - A extincao da concessâo irnplicará a reversäo ao PODER CONCEDENTE dos bens
vinculados ao serviço, procedendo-se os levantarnentos e avaliacOes necessárias a determinacao do
montante da indenizaçao que será devida a TRANSMISSORA, na forma do art. 36 da Lei n o 8.987, de 1995.

Terceira Subcláusula - A fim de permitir a plena continuidade do SERVI0 PUBLICO DE TRIANSMISSAO,
os bens vinculados ao serviço, a serem revertidos em virtude da extinção da concessão, deveräo estar em
condicOes adequadas de operacao, em conformidade corn as caracteristicas e requisitos técnicos básicos,
bern coma com as PROCEDIMENTOS DE REDE.

Quarta Subcláusula - Para efeito da reversão, as bens vinculados ao servico concedido são os utilizados,
direta ou indiretamente, exciusiva e perrnanenternente, na prestacao do SERVI0 PUBLICO DE
TRANS M ISSAO.

Quinta Subclãusula - Para atender ao interesse püblico, mediante lei autorizativa especifica, a PODER
CONCEDENTE poderá retomar a serviço durante a prazo da concessão, após prévio pagarnento da
indenizacao das parcelas dos investirnentos vinculados a bens reversiveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados pela TRANSMISSORA corn o objetivo de garantir a continuidade e a
atualidade do servico concedido.

Sexta Subcláusula - Verificadas quaisquer das hipóteses de inadimplência previstas na Lei no 8.987, de
1995, e neste CONTRATO, a PODER CONCEDENTE prornoverá, corn o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço, a declaracão de caducidade da concessão, que será precedida de processo
adrninistrativo para cornprovaçao das infracoes ou falhas da TRANSMISSORA. Será assegurado a
TRANSMISSORA a direito de ampla defesa e a indenizaçao, calculada no decurso do pracessa. Da
indenizacao apurada, serão deduzidos as valores das penalidades e dos danos causadas pela
TRANSM ISSORA.

Sétima Subclãusula - 0 processo adrninistrativo de inadimplência não serà instaurado ate que tenha sido
dada inteiro conhecimento, a TRANSMISSORA, das infraçOes contratuais, bern coma fixado tempo suficiente
para que ela providencie as correcOes das falhas e transgressOes apontadas.

Oitava Subcláusula - A declaracao de caducidade nao acarretará, para a PODER CONCEDENTE ou para a
ANEEL, qualquer espécie de responsabilidade ern relacaa aos encargos, Onus, obrigacoes ou carnprarnissas
cam terceiros ou corn ernpregados da TRANSMISSORA.

Nona Subcláusula - Mediante acaa judicial especialmente rnovida para este fim, paderá a TRANSMISSORA
promover a rescisão deste CONTRATO, no caso de descurnprimento, pela PODER CONCEDENTE, das
normas cantratuais. Nessa hipótese, a TRANSMISSORA não poderá interromper ou paralisar a prestaçâo do
serviço enquanto nãa transitar em julgado a decisãa judicial que decrete a extincaa deste CONTRATO.

Décima Subcláusula - Em qualquer das hipóteses de extincãa da concessão, a PODER CONCEDENTE
assurnirá a prestacaa do serviça, diretarnente au através de prepostas, para garantir a continuidade e
regularidade do SERVI0 PUBLICO DE TRANSMISSAO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - COMPROMISSO DO ACIONISTA CONTROLADOR OU SOCIO QUOTISTA

0 acianista controlador - au sócia quotista - obriga-se a não transferir, ceder ou de qualquer forma alienar,
direta au indiretarnente, gratuita ou onerosarnente, as acOes que fazern parte do grupo de controle, sem a

I PROCURADORIA I	 I
I FEDERAL/ANEEL I	 (A)
I	 I

	

_______	
'VISTO	 -i.1 de 22

AS
(s en ndencia'j

Mika U



€*ANEEL
Ae.wc!A NAC!owAt VE broom ELtrIsCA

CONTRATO DE CONCESSAO N 01/2014-AN EEL
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

prévia concordància da AN EEL.

Primeira Subcláusula - A transferência, integral ou parcial, de açOes que fazern parte do controle acianária,
sO sera reconhecida pela ANEEL quando a(s) nova(s) acianista(s) controladar(es) - au sOcio(s) quatista(s) -
assinar(em) termo de anuência e submissão as cláusulas deste CONTRATO e as normas legais e
regulamentares da concessâa.

Segunda Subclãusula - 0(S) ACIONISTA(S) CONTROLADOR(ES) - ou SOCIO(S) QUOTISTA(S) -
assina(m) a presente CONTRATO coma interveniente(s) e garantidar(es) das obrigacOes e encargos ora
estabelecidos neste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PRAZO DA CONCESSAO

A presente concessâa para transmissão de energia elétrica tern praza de 30 (trinta) anos cantado a partir da
assinatura deste CONTRATO.

Primeira Subcláusula - A criteria exclusivo do PODER CONCEDENTE e para assegurar a continuidade e
qualidade do serviça pUblico, a praza da concessãa padera ser prarrogada par no maxima igual periada, de
acardo cam a que dispOe a paragrafo 32 do art. 42 da Lei n2 9.074/95, rnediante requerirnento da
TRANSMISSORA. A eventual prarragacão do prazo da concessão estará subordinada ao interesse püblico e
a revisaa das candiçoes estipuladas neste CONTRATO.

Segunda Subcláusula - 0 requerirnenta de prorrogacaa deverá ser apresentada ate 36 (trinta e seis) meses
antes do término do praza deste CONTRATO, acompanhado dos carnprovantes de regularidade e
adimplernento das abrigacOes fiscais, previdenciárias e dos carnpramissas e encargos assumidos corn as
Orgaos da Adrninistracao Püblica, referentes a prestacaa do serviço pUblico de energia elétrica, bern coma de
quaisquer autras encargos previstos nas narmas legais e regulamentares entäa vigentes.

Terceira Subcláusula - 0 PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sabre a requerimenta de prarragacaa ate
a 180 (décima aitava) més anterior ao térrnino do prazo da cancessãa. Na análise e instruçao do pedida de
prarragacaa, a ANEEL levará em cansideracaa as infarmacOes coletadas ao langa de tada a periado de
cancessãa sabre as serviças prestadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - MODO AMIGAVEL DE SOLUçAO DE DIVERGENCIAS E FORO DO CONTRATO

Resguardado a interesse püblico, na hipOtese de divergencia na interpretacaa au execucao de dispasitivas do
presente CONTRATO, a TRANSMISSORA poderá solicitar as areas arganizacianais da ANEEL afetas ao
assunta a realizacaa de audiências corn a finalidade de harrnanizar as entendirnentos, conforme
pracedimenta aplicàvel.

Subcláusula Unica - Para dirirnir as düvidas ou contravérsias nâa solucionadas de rnoda amigavel, na forma
indicada no caput desta Cláusula, fica eleito a Fora da Justica Federal da Seçaa Judiciária do Distrito Federal,
corn renüncia expressa das partes a autros, par mais privilegiadas que farem.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PuBLICAçA0 E REGISTRO DO CONTRATO

0 presente CONTRATO serà registrado e arquivado na ANEEL, que providenciara, dentra dos 20 (vinte) dias
de sua assinatura, a publicacaa de seu extrata no Diana Oficial.
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Assirn estando ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 3 (trés) vias, que são assinadas
pelos representantes da AN EEL, da TRANSMISSORA e dos ACIONISTAS (COTISTAS) CONTROLADORES,
juntamente corn duas testernunhas.

Brasilia, em..LLide t'A4O	 de 2014.

PELAANEEL:

Diretor-Geral

PELA IRAN SMISSORA:

<e—^ ^^ I

S.ERGO CARDINALI
itor Presidente

PELOS ACIONISTAS CONTROLADORES:

I
SERGIO LUIZ LAMY/

Diretor Presidente
COPELGTT^ I

FLAECADEA
Diretor Presidente

FURNAS

TESTEMUNHAS:

Nome: Ivo Sechi Nazareno
CPF: 034.962.716-98

S EDUARDO DA SILVA BESSA
Diretor Financiro

F-11 I
	

ESOUZAGU
Dirr'de Financas

' COPELGT

OLGA CORTES RABELO LEAO SIMBALISTA
Diretora de Planejamento, Gestão de Negócios e

Participaçoes
FURNAS
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ANEXOS

Integram este CONTRATO:

ANEXO I - ANEXO 6A do Edital do LEILAO n° 0712013-ANEEL CARACTERISTICAS E REQUISITOS
TECNICOS BASICOS DAS INSTALAcOES DE TRANSMISSAO - LOTE A.

ANEXO II - Declaracao do PROPONENTE para o LOTE A, conforme modelo constante no APENDLCE B do
Edital do LEILAO no 07/2013-ANEEL.

ANEXO III - Cronogramas de implantaçao das obras do LOTE A, apresentados pela TRANSMISSORA.

ANEXO IV - Orcamentos para o LOTE A, apresentados pela TRANSMISSORA.

ANEXO V - Metodologia e parâmetros das RevisOes Tarifárias Periôdicas da RECEITA ANUAL PERMITIDA.
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AN EXO I

ANEXO 6A do Edital do Leilão flQ 07/2013-ANEEL - CARACTERISTICAS E
REQUISITOS TECNICOS BASICOS DAS INSTALAcOES DE TRANSMISSAO -
LOTE A, que consta do Processo n485OO.00278O,2O13-41.
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ANEXO II

Declaraçao do PROPONENTE para o LOTE A, conforme modelo constante no
APENDICE B do Edital do LEILAO n° 07/2013-ANEEL.
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Edital do Leilâo no 07/201 3-ANEEL
PROCESSO NQ 48500.002780/2013-41

A P E N 0 I C E	 B
DECLARAçAO DE CONHECIMENTO E ACEITAçAO DAS REGRAS DO LEILAO

(Esta declaraçao deverá ser aceita no ato da INSCRIcAO on-line)

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condicOes
estabelecidas no Edital do LEILAO n° 07/2013 e seus Anexos, e especificamente que:

I. Possuimos todos Os documentos de habilitaçao e preenchemos as condiçOes para participaçao no
LEILAO, quanto aos indices de Iiquidez, patrirnOnio liquido e capital social mInirnos, nos termos do
Edital do LEILAO n° 07/2013;

II. Comprometemo-nos, nos casos exigidos no Edital ou p or opcao da PROPONENTE, a constituir
Sociedade de Propósito Especifico - SPE para explorar a concessâo do SERVIO PUBLICO DE
TRANSMISSAO a ser contratada, segundo as leis brasileiras e corn sede e adrninistraçao no Brasil,
no prazo de 35 (trinta e cinco) dias contados da realizacâo do LEILAO;

Ill. Temos pleno conhecimento dos requisitos exigidos no Edital do LEILAO n° 07/2013 e que estes
foram considerados na elaboração da proposta financeira apresentada e, sendo a PROPONENTE
vencedora do certarne no(s) LOTE(s) [especificar 0(s) LOTE(s)], assume o compromisso de atender
rigorosamente aos requisitos e exigências constantes dos Anexos 6A a 6Q - CARACTERISTICAS E
REQUISITOS TECNICOS BASICOS das INSTALAOES DE TRANSMISSAO do Edital do LEILAO n°
xx/aaaa-ANEEL, na elaboração dos projetos e na construcao, montagem, operacao e manutencao
das INSTALAOES DE TRANSMISSAO, ficando sujeitos, pelo descumprimento deste cornpromisso,
as penalidades previstas na legislacao e no contrato de concessäo;

IV. Nâo empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de dezesseis anos, conforrne disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a
condicao de menor aprendiz, cuja contratacäo é permitida nos termos da legislacao;

V. Temos pleno conhecimento da situacao atual das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO existentes,
das que ficarâo sob nossa responsabilidade, se vencedores, e de outras condiçOes locals
necessârias a prestacao do SERVIO PUBLICO DE TRANSMISSAO que possarn influenciar o prazo
e o custo dos servicos, bern corno nos responsabilizarnos pela realizacao da visita e da vistoria aos
locals de construçäo das INSTALAcOES DE TRANSMISSAO referentes ao(s) LOTE(s) [especificar
os LOTES nos quals concorre]; e que

VI. Recebernos, no devido tempo e de forma satisfatOria, todas as informacOes e os esclarecimentos
considerados necessários para a elaboração dos Docurnentos de Habilitacao e da Proposta
Financeira que será apresentada, pela qual assumimos total responsabilidade.
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ANEXO III

Cronogramas de implantação das obras do LOTE A, apresentados pela
TRANSMISSORA, ao Edital do LEILAO n q 0712013-ANEEL.
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AN EXO IV

Orçamentos para o LOTE A, apresentados pela TRANSMISSORA, em
atendimento ao Edital do LEILAO nO7/2O13ANEEL.,\
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EDITAL DE LEILAO NO 071201 3-ANEEL LOTE A

TABELA B - ORAMENTO SIMPLIFICADO DE LINHA DE TRANSMISSAO
NOME DA EMPRESA._MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.
DATA: 20/12/2013
INsTALAcOE5 08 TRANSMISSAO: Lote ALT ITATIBA - BATEIAS

Item	 Descnçao	 Unid	 Quant	 VorUn't-rio(F) 	
Val

or Total

Projetos	 vb	 1	 4706.88200 1	 4.706.88200
m

Sondagens	 .	 vb	 1	 3.660.28849	 1660.28849

Levantamentos Topográficos 	 vb	 1	 10,199.81543	 10.199.81543

Mejo ambiente	 1	 13.43164898	 13.433.64898

	

Total Engenharia    	 1	 32.000.63490

Suporte - Estruturas 	 vb	 1	 51.059.821,99	 51.059.82199
Suporte - Fundaçâo 	 vb	 1	 1.350.22226	 1.350.22226
Cabo Condutor	 -.	 vb .	 1	 -	 69.441,20876	 69.441.20876

N Cabo Para Ralo	 vb	 1	 7.153.88027	 7.153.88027
ContraPeso	 vb	 1	 1.351.91345	 1351.91345
FerragemdasCadeias	 vb	 1	 8.160.113,50	 8.160.113,50
solador	 vb	 I	 9.654,307,39	 9.854,307,39
Espacador - (Amortecedor) 	 vb	 1	 3,833.5791	 3.833.579,91
AcessOrios	 vb	 1	 6.449 00- 1,87	 6.449.05187

TotalMaterial   	 158.654.099,41
TotaldeMaterialporkmLT  	 397.629,32

FaixadeServidãoeAcessos 	 vb	 1	 228. 55 73443,56	 228.573.443,56
ExecuçaoFundacoes	 vb	 1	 82.370.96738 -82.370.96738

b Montagem de Suportes	 vb	 1	 39.038.334,74	 39.038.334,74
lnstalacäo de Cabo 's e Acessórios	 vb	 1	 38.582.46645	 38.582.466,45

> lnstalaçäo de Contrapeso (Aterramento)	 vb	 1	 -	 4.941.156,34	 4.941.15634
Total de Construção e Montagem   	 -393.506.368,47

	

Total de Construcäo e Montagem par Km/LT   	 986.231,50
4. Administracao/Fiscalizacão   	 36.049.026,41
5. Eventuais   	 13.458.672,14
6	 TOTAL GERAL   	 f	 633668.801,32
7	 TOTAL GERALr Km LT  	 T_	 5336
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Locale data:
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No edo Engenheiro/CREA: C47cI/T-
(cro>



18.255.265,02
mIncluso e Consi. Civil

lrnusoem Const. Civil

lncluso nas LTs

lncluso em Const. Civil

lncliiso em Consti. Civil

Preço 0pcionl

79755.094,16
29.997.814,00-

Incluso em Eslwt.ICSbOS

6.061.872 77-
Incluso em Tranef/OUIrOS
-
Incluso em TransfiOUrOS

Incluso em TraflSt/OutrOS

247.702.749,90

18.255.265,02

-1
1

I
1
I
1
1
1
1
1
1

I

nciinsTs

Incluso em ConsIr. Civil

Inclusoem Consli. Civil

I 8.255.265,02

79.755.094,16
29.997.814,00

6.061.87277

247.702.749,90

2.641.659

384.414.455,
320,345,

EDITAL DE LEILAO NO 0712013-ANEEL LOTE A

TABELA B - ORçAMENTO SIMPLIFICADO DE SUBESTAQOES Do Lote A

NOME DA EMPRESA: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.
DATA: 2011212013

INSTALAcOES DETRANSMISSAO Lote A, SubestaçOes AraraqUara U, Fernâo Dias,

Itatiba, Bateias, Santa Barbara do Oeste

Estudos e P

Sonda9ens

Topografia

Melo ambiente

Total Engenharia
DesmatamentO e

em solo
em rocha

ConstrucâO civil
Estruturas / Cabos
BarramentoS

0) Palnels - Quadros
Maiha da terra
POrticos

HTRAN

SPORTESEFRETES

SacâO reativa/capac
madoreS I outros
entoS

iOS
NOS E ACESSOS
GEM EQUIPAMENT
PORTES E FRETES

7.	 SIONAMENTO
E-OBRA

b- ITOTAL GE
To1IMVA

mz
0mz
>

N)

0
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>
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EDITAL DE LELAO NO 0712013-ANEEL LOTE A

TABELA B - ORCAMENTO SIMPLIFICADO DE LINHA DE TRANSMISSAO
NOME DA EMPRESA: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.
DATA: 2011212013

NSTALAcOES DE TRANSMISSAO: Lote A, Linhas de Transmissão Araraquarali - Ferno
Dias e e Araraquara U - Itatiba

tern

rnz0mz
I>

0
03

U)

Projetos

Sondagens
Levantarnentos T	 ràficos
Meio ambiente

Suporte - Estruturas
Suporte - Fundaçäo
Cabo Condutor
Cabo Para Ralo
Contra Peso
Ferragem das Cadeias
Isalador
Espaçador - (Amortece
Acessórios

Ica I de Material porkm
Fxa de Servidão e Acessos
Execucao Fundaçães
Montagem de Suportes
Instalaçäo de Cabos eAcessOrios
lnstalacâo de Contrapeso (Aterrar

Administr	 Fi
Eventuals
TOTAL G
TOTAL 0
	 Km LT

Valor Unitário (R$)

4.093.308,58

6.462,85
10.340,55

15.148.582,89

45.958.87301
1.012.452,04

76.290.50097
6.891.091,36

899.353,33
8.627.741,59
8.847.137,89
3.052.61127
6.784.454,82

51.003.630,60
81.669.018,23
42.416.539,54

62.260,81
5.230326,88

4.093.308,58

2.923.791,84
4.678.06695

15.148.582,89
26.841750,27
45.958.873,01

1.012.452,04
76.290.500,97
6.891.09136

899.353,33
8.627.741,59
8.847.13789
3.052.611,27
6.784.454,82

158.364.216,28
350.053,53

151.467.321,00
81.669.018,23
42.416.539,54
28.166.792,37

5.230.726,88
308.950.398,01

682.914,23
43388.992,11

9.969.386,77
547.916.743,44

1.211.133,39

Hm
>
U)

5.

vb	 1

km	 452
km	 452

1

vb	 1
vb	 1
vb	 1
11

vb	 1
vb	 1
vb	 1
vb	 1
vb	 1

1
ME
	 1

452
1

WS

Local e data:	 0, Z 3 (12 (i

Nome do Engenheiro/CREA: ClAd _M 0
	 c^u &T) cM	 fl)i- I

Assinatura: C-c(L
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AN EXO V

Metodologia e parâmetros das Revisöes Tarifárias Periôdicas da RECEITA
ANUAL PERMITIDA.
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ANEXOV

I Metodologia para determinacao da RECEITA ANUAL PERMITIDA nas Revisôes Periódicas
previstas na da Cláusula Skim deste CONTRATO

1.1 A Receita Anual Permitida é determinada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, sendo obtida
pelo valor capaz de tornar igual a zero o valor presente liquido (VPL) do fluxo de caixa do projeto
(FOP), de acordo corn a equação seguinte:

VPL(FCP;rWA(( ;n) = 0 (1)

onde:
FCP: fluxo de caixa do projeto;
rwacc: custo mOdio ponderado de capital (taxa de desconto);
n. nUmero de anos da concessão.

1.2 A taxa de desconto (rwacc) a ser utilizada e calculada de acordo corn o método do WACO (custo rnédio
ponderado de capital), conforme a formula abaixo.

P	 D
rWA( 

= P+D " P+D ,	
(2)

onde:
rp: custo do capital prOprio;
r0: custo da dIvida;
P. capital prOprio;
D: capital de terceiros ou dIvida.

1.3	 0 fluxo de caixa do projeto será dado pela seguinte equação:

FCP(1) = EBIT(t) - T(t) + d(t) - JNv(t) (3)

onde:
EBIT(t): receita lIquida anual no ano t antes dos impostos ejuros;
T(t): tributos no ano t,
d(t): depreciaçao no ano t;
INV(t): desembolsos de capital no ano t.

1.4 0 valor do EBIT no ano t pode ser obtido segundo a equação:

EBIT(t) = RAP(t) - E(t) - COM(t) - d(t) (4)

1.5 0 total de tributos (1) no ano t será dado pela aplicaçao das aliquotas de contribuiçao social sobre o
lucro liquido (CSLL) e imposto de renda de pessoa juridica (IRPJ) sobre o lucro tributável (LT),
conforme as equacOes abaixo:

0

A.Ila	
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LT(t) = ENT (t)— JCT(t)

T(t) = (IRPJ + CSLL ) * L T (I)

onde:
JCT: juros sobre capital de terceiros.

1.6 A depreciacao (d) no ano t é calculada por meio da seguinte equaçao:

d(t)=*I	 (6)

onde:
ô taxa media de depreciaçao regulatOria;
I. investimento regulatOrio inicial.

1.7 Os encargos (E) a serem considerados serão dados pela equaçäo:

E=TF+P&D (7)

onde:
TF: taxa de fiscalizaçao dos se,viços de energia elOtrica;
P&D: pesquisa e desenvolvimento.

1.8 Os custos de operacao e manutencão (COM) no ano t são calculados utilizando-se a seguinte
equacao:

COM(t)=O*J (8)

onde:
8: percentual de custo considerado.

1.9 Os desembolsos de capital (INV) são realizados nos anos t i,..., tn após a assinatura do contrato (to),
sendo distribuidos linearmente durante o periodo de construcao. A partir do perIodo seguinte ao
término da construcão (t+1) os fluxos de caixa liquidos passarn a incorporar as receitas relativas as
respectivas RAPs. Aplicando-se então a equacao (1), tern-se:

FCP(1) + FCP(2)	 FCP(30)	
0	 (9)

(1 +30
r,ACC)	 (1 + rWA((. )2 (1 + r41. )

1.10 Por firn, deve-se impor a restriçao de que a RAP seja constante durante o prazo da CON CESSAO.

(5)

1.11 Corn o auxilio de rnétodos nurnéricos, a Receita Anual Permitida é obtida através da combinação das
equaçOes

D bo
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2 Os parâmetros regulatorios que deverâo ser observados nas revisôes da RECEITA ANUAL
PERMITIDA ofertada e constante da Clãusula Sexta e que constituirão a base fixa e variável para
as revisôes previstas na Clãusula Sétima deste CONTRATO DE CONCESSAO são os seguintes:

Item Parâmetros	 Valores Status para revisão periôdica
1. Estrutura de Capital PrOprio	 36,45% Fixos para as revisOes previstas na Cláusula
2. Estrutura de Capital de Terceiros 63,55% Sétima do respectivo CONTRATO DE
3. Custo Real de Capital Própo (aa) 8,81% 	 CONCESSAO.
4. Operacao e Manutençao	 1,80%
5. Custo Real de Capital de	 3,31%	 Atualizados no momento das revisöes

Terceiros (aa)	 ,	 periôdicas nos termos do CONTRATO DE
5.1	 TJLP*l	 6,03%	 CONCESSAO.

5.2	 IPCA*2	 553%
5.3 TRM 3 	0%
5.4	 Spread S1*4	 300%

*	 Fixos para as revisoes previstas na Clausula
5.5	 Spread S2	 __ Sétima do respectivo CONTRATO DE
5.6	 Constante a	 1,00	 CONCESSAO.
6. Taxa Media Anual de	 2,64%

Depreciacao*5, 

1. Taxa de Juros de Longo Prazo tixada pelo Conselho Monetàrio Nacional,
2. Indice Nacional de Preps ao Consumidor Amplo fixado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.
3. Taxa Referencial de Mercado.
4. Taxa de risco cobrada adicionalmente aos juros, definida em termos nominais.
5. Taxa Media Anual de Depreciacao (, ponderada pelo custo, é definida como a relaçao obtida entre o somatörio dos valores resultantes

da aplicaçao das taxas de depreciacao aos custos das unidades de cadastro, conforme Resoluçao ANEEL no de 17 de marco de 1999,
adicionando-se proporcionalmente a estes o total dos custos dos servicos, mao de obra e indiretos (obras civis, montagem eletromecânica,
transporte, frete, seguro, inspecao, engenharia, administraçao e eventuais), e 0 Gusto total do respectivo môdulo, ou seja:

TD, xC1

Onde:

taxa media anual de depreciaçao do componente da instalaçao de transmissão de energia elétrica, ponderada pelo Gusto;

TD,: taxa anual de depreciaçao da unidade de cadastro "I" do componente da instalaçao (subestacOes - modulo geral e mOdulos de
manobra, e linhas de transmissao);

C1: Gusto individual de cada unidade de cadastro, acrescido da parcela dos custos relativos a: montagem eletromecânica, transporte, frete,
seguro, inspecao, engenharia, administracao e eventuals;

6. Ressalta-se que, embora a Taxa Media Anual de Depreciaçao seja parametro que constitul a base fixa para as revisOes periôdicas, a taxa
anual de depreciaçao da unidade de cadastro, componente da instalacao, podera ser alterada por meio de regulamento da ANEEL, para
refletir a expectativa de vida Otil em face da evoluçao tecnolOgica dos equipamentos utilizados no setor elétri

4)
J
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