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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO N2 20/1999-ANEEL

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
QUE CELEBRAM A UNIÃO E A EMPRESA LUZ 
E FORÇA SANTA MARIA S.A.

A UNIÃOj doravante designada apenas PODER CONCEDENTE, no uso da competência 
que lhe confere o art. 21, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal, nos tennos do art. 
32-A da Lei nQ 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por intermédio do Ministério de Minas e 
Energia - MME, doravante designado apenas MME, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nQ 37.115.383/0001-53, com Sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco U, CEP: 70065-900, 
Brasília/DF, representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, EDUARDO 
BRAGA e a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A., com Sede no Município de Coiatina, 
Estado do Espírito Santo, na Avenida Angelo Giuberti, ne 385, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n2 27.485.069/0001-09, na condição de Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, 
doravante designada DISTRIBUIDORA, neste ato representada na forma de seu Estatuto 
Social por seu Diretor-Presidente, ARTHUR ARPINI COUTINHO, inscrito no CPF/MF sob 
o n2 014.479.637-68, e por seu Diretor Vice-Presidente, ANGELO ARPINI COUTINHO, 
inscrito no CPF/MF sob o nQ 049.155.187-87, com interveniência e anuência de seus Sócios 
Controladores, ARTHUR ARPINI COUTINHO, inscrito no CPF/MF sob o 
n9 014.479.637-68, e ANGELO ARPINI COUTINHO, inscrito no CPF/MF sob o 
ns 049.155.187-87, neste Instrumento designados como SÓCIOS CONTROLADORES, 
considerando os termos da Lei n2 12.783, de 11 de janeiro de 2013, do Decreto ne 7.805, de 
14 de setembro de 2012, do Decreto n2 8.461, de 2 de junho de 2015 e do Despacho do 
Ministro de Estado de Minas e Energia, de 9 de novembro de 2015, têm entre si ajustado o 
presente Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nfi 20/1999-ANEEL, de acordo com as 
Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui Objeto deste Termo Aditivo formalizar a prorrogação do Contrato de Concessão 
do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica n2 20/1999-ANEEL até 7 de julho de 
2045, de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia, de 9 de 
novembro de 2015, com fulcro na Lei n2 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no Decreto n2 
7.805, de 14 de setembro de 2012 e no Decreto n2 8.461, de 2 de junho de 2015.

Parágrafo Único - O Contrato n2 20/1999-ANEEL regula a Exploração do Serviço Público 
^  A /  \ / ? â e Distribuição de Energia Elétrica no âmbito da Concessão de que é Titular a 

£  / Y  ©ISTRIBU1DORA, nas Áreas dos Municípios e discriminados no Anexo I deste Termo 
^  tLFSM c^ditivo.

Subcláusula Primeira - A Exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica constitui Concessão Individualizada para a Área constante do Anexo I deste Termo 
Aditivo, para todos os efeitos normativos e contratuais, em especial para fins de eventual 
Intervenção, Declaração de Caducidade, Encampação ou outras Formas de Extinção.
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Subcláusula Segunda - As Instalações de Transmissão de âmbito Próprio da Distribuição 
poderão ser consideradas Integrantes da Concessão de Distribuição conforme Regulação da 
ANEEL.

Subcláusula Terceira - Respeitados os Contratos vigentes, a Concessão do Serviço Público 
de Distribuição de Energia Elétrica regulada neste Contrato não confere à 
DISTRIBUIDORA direito de exclusividade relativamente aos consumidores de energia 
elétrica que, por força de Lei, possam adquirir energia elétrica de outro Fornecedor.

Subcláusula Quarta - A Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
regulada neste Contrato não confere exclusividade de atendimento nas Áreas onde a 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL constatar a atuação de fato de Cooperativas 
de Eletrificação Rural.

Subcláusula Quinta - A DISTRIBUIDORA aceita que a Exploração do Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica, de que é Titular, seja realizada como Função de Utilidade 
Pública Prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais, as 
quais deverão favorecer a modicidade tarifária, nos termos e condições previstas na 
legislação e na Regulação da ANEEL.

Subcláusula Sexta - Quaisquer normas, instruções, regulação ou determinações de caráter 
geral aplicáveis às Prestadoras de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, 
quando expedidas pelo PODER CONCEDENTE ou pela ANEEL, aplicar-se-ão 
automaticamente ao Objeto da Concessão ora Contratada, a elas submetendo-se a 
DISTRIBUIDORA como condições implícitas e integrantes deste Contrato, observado o 
disposto na Subcláusula Décima Sétima da Cláusula Sexta.

Subcláusula Sétima - A DISTRIBUIDORA deverá ceder ou incorporar, conforme 
determinação do PODER CONCEDENTE ou da ANEEL, Ativos provenientes de outras 
Concessões ou de Agentes do Setor Elétrico.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Na Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica referido neste Contrato, 
a DISTRIBUIDORA se compromete com a prestação do serviço adequado, tendo ampla 
liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, 
observadas as prescrições deste Contrato e das normas legais e regulamentares. assim como 
as instruções e determinações do PODER CONCEDENTE e da ANEEL.

cwj. Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a adotar tecnologia adequada e a 
^  empregar métodos operativos, materiais, equipamentos e instalações que, atendidas as 

§  i \ f  \  /"^ no rm as técnicas brasileiras, garantam a prestação do serviço adequado de distribuição de 
^energia elétrica, inclusive a segurança das pessoas e das instalações, na forma prevista nas 
O normas setoriais.

£■xl
O
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Subcláusula Segunda - A prestação do serviço adequado pressupõe a adoção das melhores 

-práticas setoriais e das normas aplicáveis, notadamente quanto à operação, manutenção, 
planejamento do Sistema Elétrico e modernização das Instalações.





Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA atenderá aos pedidos dos interessados para a 
utilização do serviço concedido, nas condições estabelecidas nos Contratos e na regulação 
da ANEEL, assegurando o tratamento não discriminatório a todos os usuários.

Subcláusula Quarta - A suspensão do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica dar-se-á 
por razões de ordem técnica ou de segurança e por inadimplemento do usuário, considerado 
o interesse da coletividade, conforme regulação da ANEEL.

Subcláusula Quinta - Na exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica Objeto deste Contrato, a DISTRIBUIDORA deverá observar o tratamento 
isonômico, inclusive tarifário, dos seus usuários, conforme regulação da ANEEL.

Subcláusula Sexta - A DISTRIBUIDORA se compromete a respeitar os padrões de 
qualidade estabelecidos pela ANEEL.

Subcláusula Sétima - O descumprimento de padrões de qualidade estabelecidos pela 
ANEEL poderá obrigar a DISTRIBUIDORA a compensar os usuários pela má qualidade da 
prestação do Serviço de Distribuição, conforme regulação da ANEEL, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas.

Subcláusula Oitava - O descumprimento de limites anuais globais de indicadores de 
continuidade coletivos por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderá, 
conforme regulação da ANEEL, implicar a limitação de distribuição de dividendos ou 
pagamento de juros sobre o capital próprio, até que os parâmetros regulatórios sejam 
restaurados, observado o inciso I, da Subcláusula Primeira, da Cláusula Sétima.

Parágrafo Unico - Nos últimos cinco anos do Contrato, visando assegurar a adequada 
Prestação do Serviço pela DISTRIBUIDORA, o disposto nesta Subcláusula se aplicará no 
caso de qualquer descumprimento de Limites Anuais Globais de Indicadores de 
Continuidade Coletivos.

Subcláusula Nona - A DISTRIBUIDORA se compromete a elaborar e manter o Plano de 
Manutenção das Instalações de Distribuição atualizado, estabelecendo as periodicidades e 
atividades de manutenção que atendam às Especificações Técnicas dos Equipamentos e à 
adequada Prestação Serviço, de forma a apresentar à ANEEL quando solicitado.

Subcláusula Décima - A DISTRIBUIDORA obriga-se a cumprir as Metas de 
Universalização do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, conforme regulação da 
ANEEL.

Subcláusula Décima Primeira - Cumpre à DISTRIBUIDORA observar o disposto na
> legislação consumerista, no que couber à Prestação do Serviço Público de Distribuição de

^  Energia Elétrica. 
O
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA DISTRIBUIDORA

Além de outras decorrentes das normas legais e regulamentares vigentes e de outras 
disposições deste Contrato, constituem obrigações da DISTRIBUIDORA:
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I - operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do 
Serviço Regulado, a segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações;
II - organizar e manter controle patrimonial dos bens e instalações vinculados à concessão, 
zelando por sua integridade e providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica, 
sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico, estejam sempre 
adequadamente garantidos por seguro;

III - prestar contas à ANEEL da Gestão do Serviço Público de Distribuição de Energia 
Elétrica concedido, na periodicidade e forma previstas nas normas setoriais;
IV - observar a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas conseqüências de seu 
eventual descumprimento;

V - assegurar aos interessados, na forma da lei e regulamentação, o livre acesso às suas 
Redes, consoante as condições gerais de acesso e as tarifas estabelecidas pela ANEEL;
VI - participar, quando for o caso, da Câmara de Comercialização de Energia 

^  Elétrica - CCEE e do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, nas condições previstas
™  pelo Estatuto do ONS e pela Convenção de Comercialização de Energia Elétrica,

submetendo-se às regras e procedimentos emanados destas Entidades;
VII - manter seu acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes;
VIII - instalar, por sua conta, os equipamentos de monitoramento e controle de tensão 
necessários para assegurar a qualidade do serviço, inclusive aqueles solicitados pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico;
IX - adotar as soluções decorrentes do planejamento da operação do Sistema Interligado 
Nacional - SIN, especialmente aquelas relacionadas aos Sistemas Especiais de 
Proteção - SEP;
X - realizar, em conjunto com as Transmissoras, os estudos e os ajustes necessários ao 
funcionamento adequado dos Sistemas de Proteção nas Fronteiras com a Rede Básica do 
SIN;
XI - compartilhar infraestrutura com outros Prestadores de Serviço Público, observando as 
condições de segurança, o tratamento isonômico e buscando a redução de custos;

^  XII - prestar contas aos usuários, periodicamente, da Gestão do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica concedido, nos termos estabelecidos pela regulação da
ANEEL;
XIII - submeter à anuência prévia da ANEEL, na forma e condições previstas nas normas 
setoriais:
a) a alienação, cessão, concessão, transferência, dação em garantia ou desvinculação de 
Ativos vinculados ao Serviço Público Outorgado; e
b) a transferência de Concessão ou do Controle Societário;
XIV - comprometer-se com a redução de perdas elétricas, conforme regulação da ANEEL, 
sujeitando-se, inclusive, a sanções pelo seu descumprimento:

S  H^ubcláusula P rim eira - Compete à DISTRIBUIDORA captar, aplicar e gerir os recursos
O q  financeiros necessários à adequada Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia

Elétrica regulado neste Contrato.

CQNJURftflC Subcláusula Segunda - A DISTRIBUIDORA fica obrigada a aplicar, conforme 
estabelecido pelas normas vigentes, parte de sua Receita Operacional Líquida, em pesquisa e 
desenvolvimento do Setor Elétrico e em Programas de Eficiência Energética no Uso Final.





Subcláusula Terceira - Na contratação de serviços e na aquisição de materiais e 
equipamentos vinculados ao Serviço Objeto deste Contrato, a DISTRIBUIDORA deverá 
considerar ofertas de fornecedores nacionais atuantes no respectivo segmento e, nos casos 
em que haja equivalência entre as ofertas, em termos de preço, prazo de entrega e 
atendimento às especificações técnicas, obriga-se a assegurar preferência a empresas 
constituídas sob as leis brasileiras e com Sede e Administração no País.

Subcláusula Quarta - Na execução do Serviço Concedido, a DISTRIBUIDORA 
responderá por todos os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE, aos usuários de 
seus serviços ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo Órgão Competente exclua 
ou atenue essa responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA - PRERROGATIVAS DA DISTRIBUIDORA

Além de outros direitos decorrentes das normas legais e regulamentares vigentes e de outras 
disposições deste Contrato, constituem prerrogativas da DISTRIBUIDORA, inerentes à 
concessão:
I - utilizar, por prazo indeterminado, os terrenos de domínio público, estabelecendo sobre 
eles estradas, vias ou caminhos de acesso e as servidões que se tomarem necessárias à 
exploração do serviço, com sujeição às normas setoriais;
II - promover desapropriação e instituir servidões administrativas sobre bens declarados de 
utilidade pública, necessários à execução de serviços ou de obras vinculadas ao Serviço, 
arcando com o pagamento das indenizações correspondentes, quando cabíveis, bem assim 
com o ônus de sua adequada manutenção;

III - construir estradas e implantar Sistemas de Telecomunicações, sem prejuízo de 
terceiros, para uso exclusivo na Exploração do Serviço, respeitadas as normas setoriais: e

IV - estabelecer Linhas e Redes de Energia Elétrica, bem como outros Equipamentos e 
Instalações Vinculados ao Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, para 
atendimento de usuários em sua Área de Concessão.

Subcláusula Primeira - As prerrogativas decorrentes da prestação do serviço objeto deste 
Contrato não conferem à DISTRIBUIDORA imunidade ou isenção tributárias, ressalvadas 
as situações expressamente indicadas em Lei.

Subcláusula Segunda - As prerrogativas, em razão deste Contrato, conferidas à
DISTRIBUIDORA não afetarão os direitos de terceiros e dos usuários do Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica, que ficam expressamente ressalvados.

^ í NTq /  Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA poderá contratar com terceiros o
^  / V f c  desenvolvimento de atividades inerentes ou acessórias ao Serviço Concedido, assim como a 

S \  /  A  ^im plem entação de projetos associados, observando-se que:

C p  C ? '  t a ^ s  contratos reger-se-ão pelo direito privado, ressalvadas, quando pertinentes, as
u /  disposições legais atinentes à contratação pela Administração Pública;

II - tais contratos não estabelecem qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados
CONJUR/MME

V I S T O

pela DISTRIBUIDORA e o PODER CONCEDENTE ou a ANEEL; e
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III - a execução das atividades contratadas com terceiros não exclui e, portanto, pressupõe 
o cumprimento das normas que regem a Prestação do Serviço Concedido.

Subcláusula Quarta - Do disposto no art. 1-, do Decreto nfi 4.932, de 23 de dezembro de 
2003, com base na alínea “e” do art. 151, do Decreto n2 24.643, de 10 de julho de 1934, no 
art. 28 da Lei n2 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no inciso XXXIV, art. 40, Anexo I, do 
Decreto
n2 2.335, de 6 de outubro de 1997. fica a DISTRIBUIDORA autorizada a realizar estudos 
geológicos e topográficos, necessários a elaboração do Projeto das Instalações de 
Distribuição.

Subcláusula Quinta - A autorização referida na Subcláusula anterior confere à 
DISTRIBUIDORA, com fundamento na Lei n2 6.712, de 5 de novembro de 1979, 
competência e direito para a realização dos levantamentos de campo junto às propriedades 
particulares situadas na Rota das Linhas de Distribuição.

Subcláusula Sexta - A autorização referida nas duas Subcláusulas anteriores não exime a 
DISTRIBUIDORA de reparar, imediatamente, os eventuais danos causados às propriedades 
localizadas na Rota das Linhas de Distribuição em decorrência dos estudos autorizados.

CLÁUSULA QUINTA - EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS
ELÉTRICOS

A DISTRIBUIDORA obriga-se a prover o atendimento das demandas do Serviço 
Concedido, incluindo a implantação de novas Instalações, ampliação e modificação das 
existentes, assim como garantir o atendimento de seu mercado de energia presente e futuro.

Subcláusula Primeira - As novas instalações, as ampliações e as modificações das 
Instalações existentes, inclusive as de Transmissão de âmbito próprio da Distribuição, 
deverão obedecer aos procedimentos legais específicos e às normas do PODER 
CONCEDENTE e da ANEEL e incorporar-se-ão à Concessão, regulando-se pelas 
disposições deste Contrato e pelas normas legais e regulamentares da Prestação de Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica.

Subcláusula Segunda - Compete à DISTRIBUIDORA planejar a expansão e a ampliação 
do Sistema de Distribuição, observando o critério de Menor Custo Global para o Sistema 
Elétrico e considerando as possibilidades de integração com outros Sistemas de Distribuição 
e de Transmissão.

£

* tN

Subcláusula Terceira - Compete à DISTRIBUIDORA efetuar, consoante o Planejamento 
r . do Setor Elétrico, os Suprimentos de Energia Elétrica a outras Distribuidoras e as 
/  Interligações que forem necessárias.

ílFSM

CONJURffiffiE

^Subcláusula Quarta - Compete à DISTRIBUIDORA subsidiar e participar do 
°Planejam ento do Setor Elétrico e da elaboração dos Planos e Estudos de Expansão do 

Sistema Elétrico Nacional, implementando as obras de sua responsabilidade e fazendo 
cumprir, em sua Área de Concessão, as determinações técnicas e administrativas deles 
decorrentes.

P>
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CLÁUSULA SEXTA - TARIFAS APLICÁVEIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Pela Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica que lhe é Concedido 
por este Contrato, a DISTRIBUIDORA cobrará as tarifas homologadas pela ANEEL.

Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA reconhece que as tarifas vigentes na data da 
assinatura deste Termo Aditivo, em conjunto com as regras de Reposicionamento Tarifário 
são suficientes à adequada Prestação do Serviço e à manutenção do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro deste Contrato.

Subcláusula Segunda - O Reposicionamento Tarifário consiste na decomposição da 
“Receita Requerida” em tarifas a serem cobradas dos usuários, e compreende os seguintes 
mecanismos previstos nesta Cláusula: Reajuste Tarifário, Revisão Tarifária Ordinária e 
Revisão Tarifária Extraordinária.

Subcláusula Terceira - Para fins de Reposicionamento Tarifário, a Receita Requerida não 
incluirá os tributos incidentes sobre as Tarifas PIS/PASEP (Programa de Integração 
Social - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), COFINS (Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social) e ICMS (Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias), e será composta por duas Parcelas:

Parcela A: Parcela da Receita Correspondente aos Seguintes Itens: i. Encargos Setoriais; ii. 
Energia Elétrica Comprada; iii. Custos de Conexão e de Uso das Instalações de Transmissão 
e/ou Distribuição de Energia Elétrica”; e iv. Receitas Irrecuperáveis; e

Parcela B: Parcela da Receita Associada a Custos Operacionais e de Capital Eficientes, 
inclusive despesas de depreciação, do segmento de Distribuição de Energia Elétrica;

Onde:

Parcela A - Encargos Setoriais: Parcela da Receita da DISTRIBUIDORA destinada ao 
cumprimento das obrigações associadas à Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 
Elétrica - TFSEE; à Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - 
CFURH para fins de Geração de Energia Elétrica, quando aplicável; ao Encargo de Serviços 
do
Sistema - ESS; à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE; à Pesquisa e 
Desenvolvimento - P&D; ao Programa de Eficiência Energética - PEE; ao Encargo de 
Energia de Reserva - EER e a demais Políticas Públicas para o Setor Elétrico definidas na 
legislação superveniente;
Parcela A - Energia Elétrica Comprada: Parcela da Receita da DISTRIBUIDORA 
associada à Compra de Energia Elétrica, inclusive proveniente de Empreendimentos 
Próprios de Geração, para o atendimento a seus consumidores e outras Concessionárias e 
Permissionárias de Distribuição, considerando o Nível Regulatório de Perdas de Energia 
Elétrica do Sistema de Distribuição e de Transmissão, observado o disposto na Subcláusula 
Sétima desta Cláusula;

^Parcela

CONJURfoME
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A - Custos de Conexão e de Uso das Instalações de Transmissão e/ou  
Distribuição de Energia Elétrica: Parcela da Receita da DISTRIBUIDORA associada à 
Contratação Eficiente de Montantes de Uso dos Sistemas de Transmissão e de Distribuição e 
de Pontos de Conexão ou contratações de terceiros cuja responsabilidade pelo pagamento 
seja da DISTRIBUIDORA; e
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Parcela A - Receitas Irrecuperáveis: Parcela da Receita da DISTRIBUIDORA associada à 
Parte Residual, de improvável recuperação, da inadimplência dos usuários de sua Rede, 
calculada pelo produto entre a receita bruta e os Percentuais Regulatórios de Receitas 
Irrecuperáveis, observado o disposto na Subcláusula Oitava desta Cláusula.

Subcláusula Quarta - O Reajuste Tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade 
anual, a partir de 22 de agosto de 2017, exceto nos anos em que ocorra Revisão Tarifária 
Ordinária, conforme calendário definido na Subcláusula Décima Terceira desta Cláusula.

Subcláusula Quinta - No Primeiro Reposicionamento Tarifário posterior à assinatura do 
Contrato serão aplicadas as regras de Reajuste Tarifário e Revisão Tarifária previstas no 
Contrato de Concessão anterior da DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Sexta - Nos Reajustes Tarifários Anuais a Receita Requerida será calculada 
pela seguinte Equação:
RR = VPA +  VPB
Onde:
RR: Receita Requerida:
VPA: Valor da Parcela A considerando as condições vigentes na data do reajuste em 
processamento e o Mercado de Referência, podendo contemplar ajustes e previsões, 
conforme regulação da ANEEL e legislação setorial;
VPB: Valor resultante da aplicação da Tarifa correspondente aos Itens que compõem a 
Parcela B, vigente na Data de Referência Anterior, ao Mercado de Referência, atualizado 
pela diferença entre o índice de Variação da Inflação (IVI) e o Fator X;
IVI: Número índice obtido pela divisão dos índices do IPCA, do IBGE, ou do índice que 
vier a sucedê-lo. do mês anterior à data do reajuste em processamento e o índice 
considerado no último Reposicionamento Tarifário;
Fator X: Valor estabelecido pela ANEEL, de acordo com a Subcláusula Décima Quinta 
desta Cláusula;
Data de Referência Anterior: Data do Ultimo Reposicionamento Tarifário;
Mercado de Referência: Composto pelos Montantes de Energia Elétrica e de Demanda de 
Potência Faturados no Período de Referência; e
Período de Referência: Doze meses anteriores ao mês do Reajuste Tarifário Anual ou 
Revisão Tarifária Periódica em Processamento, quando for o caso.

Subcláusula Sétima - A forma de cálculo dos Níveis Regulatórios ou os Níveis 
Regulatórios das Perdas de Energia Elétrica do Sistema de Distribuição serão estabelecidos 
nas Revisões Tarifárias Ordinárias a partir de análise de eficiência, que deverá levar em 
consideração, quando cabível, o desempenho das Concessionárias de Distribuição de 
Energia Elétrica comparáveis e as características da Área de Concessão da 

^çPISTRIBUIDORA. Os Níveis Regulatórios de Perdas de Energia Elétrica na Rede Básica 
a? i \ /  /  - Ç£erao definidos a cada Reposicionamento Tarifário a partir dos Níveis observados nos 
C* EEFSM Omitimos doze meses com informações disponíveis.

t  _____________________________________ ___

Parágrafo Unico - A regulação da ANEEL definirá o Tratamento Regulatório das Perdas de 
Energia Elétrica das Demais Instalações de Transmissão (DIT).CONJURfffflE
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Subcláusula Oitava - Os Níveis Regulatórios de Receitas Irrecuperáveis serão definidos nas 
Revisões Tarifárias Ordinárias a partir de análise de eficiência, que levará em consideração 
o desempenho das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica comparáveis e as 
características da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Nona - A Receita Requerida mencionada na Subcláusula Sexta desta Cláusula 
e na Subcláusula Décima Primeira desta Cláusula não considerará eventuais descontos 
tarifários e outras Fontes de Receita, tais como Recursos da Conta de Desenvolvimento 
Econômico (CDE), Outras Receitas e Receitas com Ultrapassagem de Demanda e Excedente 
de Reativo, sendo que:

I - Ultrapassagem de Demanda: Montantes de Demanda de Potência Ativa ou de Uso do 
Sistema de Distribuição Medidos que Excederem os Valores Contratados, conforme 
regulação da ANEEL;

II - Excedente de Reativo: Montantes de Energia Elétrica Reativa e Demanda de Potência 
Reativa que Excederem o Limite Permitido, conforme regulação da ANEEL; e

III - Outras Receitas: Parcela das Receitas Auferidas pela DISTRIBUIDORA no Exercício 
de Outras Atividades Empresariais referidas na Subcláusula Quinta da Cláusula Primeira, 
observado o disposto na Subcláusula Décima Oitava desta Cláusula.

Subcláusula Décima - No Processo de Cálculo das Tarifas mencionado na Subcláusula 
Vigésima Primeira desta Cláusula a ANEEL deverá subtrair da Parcela B as Receitas Totais 
Faturadas no Período de Referência com Ultrapassagem de Demanda e Excedente de 
Reativo, além dos Valores de Outras Receitas Faturados no Período de Referência, 
conforme Subcláusula Décima Oitava desta Cláusula.

Subcláusula Décima Primeira - Nos Processos de Revisões Tarifárias Ordinárias a Receita 
Requerida será calculada pela soma do Valor da Parcela A e da Parcela B.

Subcláusula Décima Segunda - Nos Processos de Revisões Tarifárias Ordinárias o valor da 
Parcela B será calculado considerando estímulos à eficiência, melhoria da qualidade, 
modicidade das tarifas e previsibilidade das regras, conforme regulação da ANEEL, que 
deverá observar o seguinte:

I - os Custos Operacionais serão calculados a partir de análise de eficiência, que levará em 
consideração o Desempenho das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica 
comparáveis e as características da Área de Concessão da DISTRIBUIDORA;

II - os Custos de Capital serão calculados pela soma de duas Parcelas, Remuneração do 
Capital e Quota de Reintegração Regulatória;

III - a Remuneração do Capital será calculada a partir da Base de Remuneração Regulatória, 
ainda não Depreciada/Amortizada, e da Taxa de Retomo Adequada;

IV - a Quota de Reintegração Regulatória será calculada a partir da Base de Remuneração 
"^Regulatória e da Taxa de Depreciação Regulatória;

Q V  - a Taxa de Retomo Adequada será calculada a partir de Metodologia que considerará os 
Riscos do Exercício da Atividade de Distribuição de Energia Elétrica, ponderando os Custos 
de Capital Próprio e de Terceiros, conforme Estrutura de Capital Regulatória;

CONJURUUVUE
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VI - a Base de Remuneração Regulatória corresponde aos Investimentos Eficientes 
Realizados pela DISTRIBUIDORA para Prestação do Serviço de Distribuição de Energia 
Elétrica;

VII - a Metodologia de Valoração da Base de Remuneração Regulatória deverá conter, 
quando cabível, mecanismos de estimulo a investimentos eficientes, tais como análise de 
eficiência, que levará em consideração o Desempenho das Concessionárias de Distribuição 
de Energia Elétrica comparáveis e as características da Área de Concessão da 
DISTRIBUIDORA; e

VIII - as Parcelas de Remuneração do Capital, Quota de Reintegração Regulatória e Custos 
Operacionais poderão ser calculadas em forma de Anuidade, denominada Anuidade 
Regulatória, observando o disposto nos incisos I e VII desta Subcláusula.

Subcláusula Décima Terceira - As Revisões Tarifárias Ordinárias obedecerão ao seguinte 
Cronograma: a Primeira Revisão será procedida em 22 de agosto de 2016 e as subsequentes 
serão realizadas a cada cinco anos a partir desta data.

Subcláusula Décima Quarta - Na Revisão Tarifária Ordinária aplica-se o disposto na 
Subcláusula Sexta desta Cláusula para a definição do Valor da Parcela A.

Subcláusula Décima Quinta - Nos Processos de Revisão Tarifária Ordinária serão 
estabelecidos os Valores ou a Forma de Cálculo do Fator X, com o objetivo de repassar aos 
usuários ganhos de produtividade observados no Setor de Distribuição Energia Elétrica e 
resultados decorrentes de mecanismos de incentivos, que poderão contemplar estímulos à 
melhora na qualidade do Serviço e à eficiência energética, conforme regulação da ANEEL.

Subcláusula Décima Sexta - A  pedido da DISTRIBUIDORA, a ANEEL poderá, 
considerando o nível eficiente de custos, proceder à Revisão Tarifária Extraordinária, 
visando restabelecer o Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato, sem prejuízo dos 
Reposicionamentos Tarifários Ordinários, caso sejam comprovadas alterações significativas 
nos Custos da DISTRIBUIDORA, que não decorram da ação ou da omissão desta.

Subcláusula Décima Sétima - Havendo alteração unilateral do Contrato de Concessão que 
afete o seu Equilíbrio Econômico-Financeiro, devidamente comprovado pela 
DISTRIBUIDORA, a ANEEL deverá adotar as medidas necessárias ao seu 
restabelecimento, com efeito a partir da data da alteração.

Subcláusula Décima Oitava - As Receitas Auferidas pela DISTRIBUIDORA no exercício 
de outras atividades empresariais, referidas na Subcláusula Quinta da Cláusula Primeira, 
denominadas Outras Receitas, serão revertidas parcialmente à modicidade tarifária nos 
Reposicionamentos Tarifários, conforme regulação da ANEEL.

Subcláusula Décima Nona - Nos Reajustes Tarifários e Revisões Tarifárias Ordinárias a 
ANEEL garantirá a neutralidade aos Itens da Parcela A, a ser considerada nos Ajustes da 

oReceita da DISTRIBUIDORA referidos na Subcláusula Sexta desta Cláusula, consideradas 
g a s  diferenças mensais apuradas entre os valores faturados de cada item no Período de 

Referência e os respectivos valores contemplados no Reposicionamento Tarifário anterior, 
devidamente remuneradas com base no mesmo índice utilizado na apuração do Saldo da 

CONJURfofiíÊl Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A - CVA, observando:





I - no cálculo da neutralidade dos Custos de Conexão e de Uso das Instalações de 
Transmissão e/ou Distribuição de Energia Elétrica: as contratações eficientes de Montantes 
de Uso dos Sistemas de Transmissão e de Distribuição e de Pontos de Conexão ou 
contratações de terceiros cuja responsabilidade pelo pagamento seja da DISTRIBUIDORA;

II - no cálculo da neutralidade dos Custos de Energia Elétrica Comprada: os níveis eficientes 
de perdas, observado o disposto na Subcláusula Sétima desta Cláusula e na Subcláusula 
Vigésima desta Cláusula; e

III - no cálculo da neutralidade das Receitas Irrecuperáveis: os percentuais Regulatórios de 
Receitas Irrecuperáveis, conforme Subcláusula Oitava desta Cláusula.

Subcláusula Vigésima - A DISTRIBUIDORA obriga-se a obter a energia elétrica requerida 
pelos seus consumidores ao menor custo dentre as alternativas disponíveis, sujeitando-se a 
limites de repasse dos Custos da Energia Elétrica Comprada nos Reposicionamentos 
Tarifários, conforme regulação da ANEEL e legislação setorial.

Subcláusula Vigésima Primeira - A Receita Requerida será decomposta em Tarifas a 
serem cobradas dos usuários, mediante metodologia de Estrutura Tarifária definida pela 
ANEEL, que considerará eventuais Descontos Tarifários definidos na legislação setorial.

Subcláusula Vigésima Segunda - É vedado à DISTRIBUIDORA cobrar dos usuários, sob 
qualquer pretexto, valores de Tarifas superiores àqueles Homologados pela ANEEL.

Subcláusula Vigésima Terceira - É facultado à DISTRIBUIDORA conceder descontos 
sobre as Tarifas homologadas pela ANEEL, desde que as Reduções de Receita não 
impliquem pleitos compensatórios posteriores quanto à Recuperação do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro e resguardadas as condições constantes na Subcláusula Quinta da 
Cláusula Segunda.

Subcláusula Vigésima Quarta - O atendimento ao critério de racionalidade operacional e 
econômica pelas Concessionárias cujos mercados sejam inferiores a 500 GWh/ano deverá 
considerar os parâmetros técnicos, econômicos e operacionais e a estrutura dos mercados 
atendidos por Concessionárias do mesmo porte e condição e as demais disposições da 
legislação e regulamentação vigentes, observando:

I - o desconto na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição existente na data de Prorrogação 
da Concessão, concedido pelas supridoras às suas supridas, será reduzido à razão de vinte 
por cento ao ano a partir do Primeiro Reajuste Tarifário Anual ou Revisão Tarifária 
Ordinária após a Prorrogação da Concessão e será nulo a partir do quinto Processo de 
Reposicionamento Tarifário; e

‘S JI - transcorridos cinco anos a partir da data de assinatura deste Contrato, eventuais 
^alterações nas Tarifas decorrentes da aplicação dos parâmetros técnicos, econômicos e 
O operacionais referidos acima dar-se-ão de forma progressiva nos Processos de Revisão 

Tarifária Ordinária.
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Subcláusula Vigésima Quinta - Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração 
ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, quando comprovado seu impacto, 
implicará a Revisão da Tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A DISTRIBUIDORA se compromete a preservar, durante toda a Concessão, condição de 
Sustentabilidade Econômica e Financeira na Gestão dos Seus Custos e Despesas, da 
solvência de endividamento, dos investimentos em reposição, melhoria e expansão, além da 
responsabilidade no pagamento de tributos e na distribuição de proventos.

Subcláusula Primeira - O descumprimento por parte da DISTRIBUIDORA dos parâmetros 
mínimos de Sustentabilidade Econômica e Financeira definidos neste Aditivo Contratual 
implicará, sem prejuízo de outras ações fiscalizatórias:

I - a limitação de distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio 
cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere vinte e cinco por cento do lucro líquido 
diminuído ou acrescido pelos montantes destinados à Reserva Legal (art. 193 da Lei n9 
6.404, de 1976) e à Reserva para Contingências (art. 195 da Lei n2 6.404, de 1976) e 
reversão da mesma Reserva formada em exercícios anteriores, até que os parâmetros 
regulatórios sejam restaurados e observáveis a partir das demonstrações contábeis 
regulatórias do ano civil subsequentes entregues à ANEEL;

II - a aceitação de um regime restritivo de Contratos com partes relacionadas; e

III - a exigência de Aportes de Capital do(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES), em 
montante suficiente para atender à condição de sustentabilidade mínima, conforme 
detalhado pela Cláusula Décima Terceira.

Parágrafo Unico - O teto de vinte e cinco por cento a que se refere o Inciso I desta 
Subcláusula será modificado, caso legislação superveniente altere o percentual do dividendo 
obrigatório estabelecido no § 22 do art. 202 da Lei n2 6.404, de 1976, com redação dada pela 
Lei n2 10.303, de 2001.

Subcláusula Segunda - A DISTRIBUIDORA deverá manter inscrito em seus Atos 
Constitutivos, durante toda a Concessão, o dispositivo previsto pelo Inciso I da Subcláusula 
Primeira e pela Subcláusula Oitava da Cláusula Segunda.

Parágrafo Unico - O Ato Constitutivo alterado deverá ser enviado à ANEEL em até cento e 
oitenta dias da data de assinatura deste Termo Aditivo.

CONJURMME

Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a não efetuar redução do seu 
Capital Social sem prévia anuência da ANEEL.

oSubcláusula Quarta - A DISTRIBUIDORA se compromete a atender a todas as obrigações 
ode  natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, os encargos oriundos de normas 

regulamentares estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL, bem assim a 
quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da Exploração do Serviço Público 
de Distribuição de Energia Elétrica, especialmente quanto ao pagamento dos valores 
relativos à Fiscalização do Serviço Público de Distribuição, conforme normas setoriais.
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Subcláusula Quinta - A DISTRIBUIDORA poderá oferecer os direitos emergentes da 
Concessão que lhe é outorgada, inclusive créditos operacionais futuros, em garantia de 
empréstimos, financiamentos ou qualquer outra operação vinculada ao Objeto da Concessão, 
desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da Prestação do Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas hipóteses, condições e segundo 
procedimentos estabelecidos em regulação da ANEEL.

Parágrafo Único - A eventual autorização da ANEEL não estabelecerá qualquer direito ou 
relação jurídica entre os Agentes Financiadores e a ANEEL, ou ainda entre aqueles e o 
PODER CONCEDENTE, mesmo que caracterizado o descumprimento dos Compromissos 
Financeiros contraídos pela DISTRIBUIDORA.

CLÁUSULA OITAVA - GOVERNANÇA CORPORATIVA E TRANSPARÊNCIA

A DISTRIBUIDORA se compromete a empregar seus melhores esforços para manter seus 
Níveis de Governança e Transparência alinhados às melhores práticas e harmônicos à sua 
condição de Prestadora de Serviço Público Essencial.

Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA obriga-se a observar a regulação da ANEEL 
sobre Governança e Transparência que poderá compreender, entre outros, parâmetros 
mínimos e deveres regulatórios relacionados ao Conselho de Administração, à Diretoria, ao 
Conselho Fiscal, à Auditoria e à Conformidade.

Subcláusula Segunda - Na elaboração da regulação, a ANEEL observará: (i) o estado-da- 
arte da Governança Nacional e Internacional, privada e pública, balizando-se pelos mais 
elevados Níveis de Governança do Mercado de Capitais e exigidos por Órgãos Reguladores, 
além de Estudos de Instituições Acadêmicas ou relacionadas ao desenvolvimento, (ii) o 
nível de desenvolvimento e as especificidades do Setor Elétrico Brasileiro, inclusive a 
segregação de atividades e a necessidade de blindagem e individualização das 
Distribuidoras, (iii) o porte das Concessionárias, (iv) o lapso temporal para adequação às 
obrigações regulatórias, entre outros aspectos pertinentes, sempre observando a legislação 
societária.

Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA deve manter na ANEEL, desde a assinatura 
do Contrato, Declaração de todos seus Administradores e Conselheiros Fiscais afirmando 
que compreendem seu papel e responsabilidades decorrentes da Gestão de um Serviço 
Público Essencial, aceitando responsabilidade pela qualidade e tempestividade das 
informações fornecidas no âmbito da sua competência e pela Prestação de Contas ao Poder 
Público, atualizando as Declarações dentro de trinta dias a contar da assinatura do Termo de 
Posse.

Subcláusula Quarta - A DISTRIBUIDORA deverá submeter à anuência prévia da ANEEL, 
nas hipóteses, condições e segundo procedimento estabelecidos em regulação da ANEEL:

§  - os Atos e Negócios Jurídicos celebrados com: 
o
Oa) seus controladores, diretos ou indiretos;

b) suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de 
controlador comum;
c) Pessoas Jurídicas que tenham Administradores comuns à Distribuidora; e
d) seus Administradores;
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II - a alteração dos seus Atos Constitutivos, exceto para a adequação à Subcláusula Segunda 
da Cláusula Sétima; e

III - a transferência do seu Controle Societário.

Subcláusula Quinta - A DISTRIBUIDORA obriga-se a:

I - publicar suas Demonstrações Financeiras nos prazos e termos das normas vigentes;

II - manter Registro Contábil, em separado, das receitas auferidas com as atividades 
empresariais referidas na Subcláusula Quinta da Cláusula Primeira; e

III - observar as normas que regem a Contabilidade Regulatória.

Parágrafo Único - A DISTRIBUIDORA deverá alterar, se necessário, e manter inscrito em 
seus Atos Constitutivos, durante toda a Concessão, as obrigações previstas na Cláusula 
Oitava.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A Exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Objeto deste Contrato 
será acompanhada, fiscalizada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL.

Subcláusula Primeira - A Fiscalização abrangerá o Acompanhamento e o Controle das 
Ações da DISTRIBUIDORA nas áreas administrativa, técnica, operacional, comercial, 
econômica, financeira e contábil, podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimento 
ou sustar Ações que considere incompatíveis com a Prestação Adequada do Serviço 
Concedido ou que possam comprometer o Equilíbrio Econômico e Financeiro da Concessão.

Subcláusula Segunda - Os Servidores da ANEEL, ou seus Prepostos, especialmente 
designados, terão livre e irrestrito acesso, em qualquer época, a toda e qualquer 
documentação, sistema computacional, obra, instalação e equipamento vinculado ao Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica, inclusive seus Registros Contábeis, e poderão 
requisitar, a qualquer setor ou pessoa da DISTRIBUIDORA, dados e informações que 
permitam evidenciar o cumprimento das Cláusulas e Subcláusulas do presente Contrato, 
bem como da legislação vigente, ficando vedado à DISTRIBUIDORA restringir, sob 
qualquer alegação, o disposto nesta Subcláusula.
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Subcláusula Terceira - A DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar à ANEEL, sempre que 
solicitado, acesso remoto a todos os Sistemas utilizados para a Prestação dos Serviços, pelo 

■^período que se fizer necessário e nos prazos requisitados.

5
°  Subcláusula Quarta - A Fiscalização Econômico-Financeira compreenderá a análise e o 

acompanhamento das Operações Financeiras, os Registros Contábeis da DISTRIBUIDORA, 
Balancetes, Relatórios e Demonstrações Financeiras, Prestação Anual de Contas e quaisquer 
outros Documentos julgados necessários para uma perfeita avaliação da Gestão da 
Concessão.
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Subcláusula Quinta - A ANEEL poderá determinar à DISTRIBUIDORA a Rescisão de 
qualquer Contrato por ela celebrado, quando verificar que dele possam resultar danos ao 
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Concedido ou Tratamento Tarifário 
Diferenciado a Usuários que se encontrem na mesma Tensão de Fornecimento e na mesma 
Classe de Consumo, exceto nos casos previstos na legislação.

Subcláusula Sexta - A Fiscalização da ANEEL não exime a DISTRIBUIDORA de suas 
Responsabilidades quanto à adequação das suas Obras e Instalações, ao cumprimento das 
Normas de Serviço estabelecidas pela legislação vigente, à correção e legalidade dos 
Registros Contábeis, das Obrigações Financeiras, Técnicas, Comerciais e Societárias e à 
Qualidade dos Serviços Prestados.

Subcláusula Sétima - O desatendimento, pela DISTRIBUIDORA, das Solicitações e 
Determinações da Fiscalização implicará a aplicação das Penalidades previstas nas normas 
regulamentares ou nas disposições deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIM A - PENALIDADES

Pelo descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes ao 
Serviço e Instalações de Energia Elétrica, a DISTRIBUIDORA estará sujeita a penalidades 
conforme legislação e regulamentação em vigor, sem prejuízo do disposto no art. 17, inciso 
III, do Anexo I, do Decreto nô 2.335, de 1997 e nas Clausulas Décima Primeira e Décima 
Segunda deste Contrato.

Subcláusula Primeira - A DISTRIBUIDORA estará sujeita à Penalidade de Multa, 
aplicada pela ANEEL de acordo com Resolução Específica, no valor máximo, por Infração 
Incorrida, de dois por cento do Montante do Faturamento da Concessionária dos últimos 
doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração, nos termos do art. 32, inciso X, da Lei 
n- 9.427, de 1995.

Parágrafo Unico - O Montante do Faturamento a que se refere esta Subcláusula será o que 
constar do Balancete Mensal Padronizado - BMP disponível em data anterior à lavratura do 
Auto de Infração, nos termos do Regulamento Setorial.

Subcláusula Segunda - As Penalidades serão aplicadas mediante Processo Administrativo, 
sendo assegurados à DISTRIBUIDORA seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Subcláusula Terceira - A ANEEL promoverá a Cobrança Judicial, por Via de Execução, na 
forma da legislação vigente, de qualquer Penalidade de Multa aplicada por descumprimento 
de Preceito Legal, Regulamentar ou Contratual cujo valor não tenha sido recolhido pela 
DISTRIBUIDORA no Prazo Fixado pela Fiscalização.

^C LA U SU LA  DÉCIMA PRIMEIRA - INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO  
O

Sem prejuízo das Penalidades cabíveis e das Responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá 
Intervir na Concessão, nos termos da Lei n- 8.987, de 1995 e da Lei n- 12.767, de 2012. a

CONJURMME qualquer tempo, para assegurar a Prestação Adequada do Serviço ou o Cumprimento, pela 
DISTRIBUIDORA, das Normas Legais, Regulamentares ou Contratuais.





Subcláusula Unica - A Intervenção será determinada por Ato da ANEEL, que designará o 
Interventor, o Prazo, os Objetivos e os Limites da Intervenção, devendo ser instaurado 
Processo Administrativo em trinta dias após a publicação do Ato. para apurar as causas 
determinantes da medida e as responsabilidades incidentes, assegurando à 
DISTRIBUIDORA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEG U N DA -EX TIN Ç Ã O  DA CONCESSÃO E REVERSÃO
DOS BENS E INSTALAÇÕ ES VINCULADO S

A Concessão para Exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 
regulada por este Contrato será considerada Extinta, observadas as normas setoriais, nos 
seguintes casos:
I -  Advento do Termo Contratual;
II - Encampação do Serviço;
III - Caducidade;
IV - Rescisão;
V - anulação decorrente de vício ou irregularidade constatada no Procedimento ou no Ato 
de sua Outorga; e
VI - falência ou extinção da DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Primeira - O Advento do Termo Contratual opera de pleno direito a Extinção 
da Concessão, facultando-se ao PODER CONCEDENTE, quando indispensável à 
preservação da continuidade na Prestação do Serviço Público, prorrogar precariamente o 
presente Contrato até a assunção de nova Outorga.

Subcláusula Segunda - Extinta a Concessão, operar-se-á, de pleno direito, a Reversão dos 
Bens e Instalações Vinculados ao Serviço ao PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos 
levantamentos e às avaliações, bem como a determinação do Montante da Indenização 
devida à DISTRIBUIDORA, considerando os seguintes Procedimentos:
a) Realização de Inventário dos Bens Reversíveis;
b) Valoração destes Bens pelo Valor Novo de Reposição - VNR;
c) Consideração da Depreciação Acumulada observadas as Datas de Incorporação do Bem 
ao Sistema Elétrico obtendo-se o Valor Líquido; e
d) Abatimento das Obrigações Especiais - OE do Cálculo do Valor a ser Indenizado.

CONJURfflME

Subcláusula Terceira - Além dos Valores Indenizados referentes aos Ativos ainda não 
Amortizados dos Bens Reversíveis, também serão considerados, para fins de Indenização, os 
Saldos Remanescentes (Ativos ou Passivos) de Eventual Insuficiência de Recolhimento ou 
Ressarcimento pela Tarifa em decorrência da Extinção, por qualquer motivo, da Concessão, 

(^relativos a Valores Financeiros a serem apurados com base nos Regulamentos 
opreestabelecidos pelo Regulador, incluídos aqueles constituídos após a última Alteração 
oTarifária.

Subcláusula Quarta - São considerados Bens Reversíveis aqueles Vinculados ao Serviço 
Concedido, indispensáveis para a continuidade da Prestação do Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica.
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Subcláusula Quinta - Para atender ao Interesse Público, mediante Lei autorizativa 
específica, o PODER CONCEDENTE poderá Retomar o Serviço, após Prévio Pagamento 
da Indenização das Parcelas dos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis, ainda não 
Amortizados ou Depreciados, que tenham sido realizados pela DISTRIBUIDORA para 
garantir a Prestação do Serviço Público Adequado.

Subcláusula Sexta - Havendo Reversão dos Bens Vinculados ao Serviço em virtude da 
Extinção da Concessão, esses deverão estar em Condições Adequadas de Operação com as 
Características e Requisitos Técnicos Básicos, mantidas em acordo com Revisões de 
Regulação da ANEEL, que assegurem a continuidade do Serviço Público de Distribuição.

Subcláusula Sétima - Verificada qualquer das hipóteses de Inadimplemento previstas nas 
Normas Vigentes e neste Termo Aditivo, a ANEEL instaurará Processo Administrativo para 
verificação das Infrações e Falhas, assegurado o contraditório e a ampla defesa à 
DISTRIBUIDORA, e poderá recomendar ao Poder Concedente a Declaração de Caducidade 
da Concessão, que poderá adotar as seguintes Medidas, além daquelas previstas na Lei n- 
8.987, de 1995 e n2 12.783, de 2013:
I - Deflagrar o Processo de Licitação da Concessão;
II - Celebrar o Contrato de Concessão com o Novo Concessionário concomitantemente com 
a Declaração de Caducidade da Concessão; e
III - Disciplinar uma Fase de Transição para a Assunção do Serviço pelo Novo 
Concessionário.

Parágrafo l 2 - Para fins da preservação da continuidade da Prestação do Serviço Público, a 
ANEEL poderá Intervir na DISTRIBUIDORA até que o Processo Licitatório seja 
Concluído.

Parágrafo 22 - Para fins da preservação da continuidade da Prestação do Serviço Público, o 
Poder Concedente estabelecerá, a trinta e seis meses do Termo deste Contrato, as Diretrizes 
para Licitação do Serviço Público Objeto deste Contrato, sendo que para a Fase de 
Transição, a Distribuidora se compromete a manter a Prestação do Serviço Adequado, 
particularmente a:
a) manter a qualidade da Prestação do Serviço e a condição de Sustentabilidade 
Econômico-Financeira;
b) dar amplo acesso às Informações Administrativas, Comerciais e Operacionais; e
c) submeter-se a Regulação Especifica da ANEEL para o Período de Encerramento 
Contratual.

CONJURMME

Subcláusula Oitava - A Concessionária poderá apresentar Plano de Transferência do 
ontrole Societário anteriormente à instauração pela ANEEL de Processo Administrativo 

em face do Descumprimento das Condições de Prorrogação de que trata a Cláusula Décima 
■^Oitava, observando que:
r j  - O Plano de Transferência de Controle Societário deverá demonstrar a Viabilidade da 
^Troca de Controle e o Benefício dessa Medida para a Adequação do Serviço Prestado:

II - A Transferência de Controle Societário deverá ser concluída antes da instauração do 
Processo de Extinção da Concessão; e
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III - Verificado o não Cumprimento do Plano de Transferência de Controle Societário pela 
Concessionária ou a sua não Aprovação pela ANEEL, será instaurado o Processo de 
Extinção da Concessão e caberá à ANEEL instruir o Processo e o encaminhar ao Ministério 
de Minas e Energia, com sua manifestação.

Subcláusula Nona - Para efeito das Indenizações tratadas nas Subcláusulas Segunda, 
Terceira, Quarta e Sexta desta Cláusula, o Valor de Indenização dos Bens Reversíveis será 
aquele resultante de Inventário procedido pela ANEEL ou Preposto especialmente 
designado, devendo seu Pagamento ser realizado em conformidade com o disposto nas 
Normas Setoriais, depois de finalizado o Processo Administrativo e esgotados todos os 
Prazos e Instâncias de Recurso.

Subcláusula Décima - O Processo Administrativo a que se refere a Subcláusula Sétima 
desta Cláusula não será instaurado até que tenha sido dada plena ciência à 
DISTRIBUIDORA das Infrações incorridas, bem assim estabelecido Prazo compatível com 
o Cumprimento das Correções eventualmente determinadas se couberem, nos termos do 
Processo de Fiscalização da ANEEL.

Subcláusula Décima Primeira - A Declaração da Caducidade não acarretará, para o 
PODER CONCEDENTE, qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou 
compromissos com terceiros que tenham sido contratados pela DISTRIBUIDORA, ou em 
relação a seus empregados.

Subcláusula Décima Segunda - Alternativamente à Declaração de Caducidade, poderá o 
PODER CONCEDENTE restringir a Área da Concessão, promover a Subconcessão ou 
Desapropriar as Ações que compõem o Controle Societário da DISTRIBUIDORA, mediante 
Indenização. No caso de Desapropriação, a Indenização Devida, na forma da Lei, se dará 
com Recursos Provenientes da Alienação, em Leilão Público, das Ações Desapropriadas.

Subcláusula Décima Terceira - Mediante Ação Judicial especialmente intentada para esse 
fim, poderá a DISTRIBUIDORA promover a Rescisão deste Contrato, no caso de 
Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, das Normas aqui estabelecidas. Nesta 
hipótese, a DISTRIBUIDORA não poderá interromper a Prestação do Serviço enquanto não 
Transitar em Julgado a Decisão Judicial que Decretar a Extinção deste Contrato.

^ N r 0 /
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Subcláusula Décima Quarta - Para o período a partir do sexto ano civil subsequente à 
celebração deste Contrato, a Inadimplência da Concessionária decorrente do 
Descumprimento de Critérios de Eficiência com relação à Continuidade do Fornecimento ou 
à Gestão Econômico-Financeira implicará a abertura do Processo de Caducidade, 
respeitadas as disposições deste Contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao 
contraditório, observando:

<^1 - que o Descumprimento dos Parâmetros Mínimos de Sustentabilidade Econômico- 
F ina nce ira  por dois anos consecutivos, conforme Regulação da ANEEL, caracterizará a 
^inadimplência em relação à Gestão Econômico-Financeira; e

II - que o Descumprimento de Limites Anuais Globais de Indicadores de Continuidade 
Coletivos por três anos consecutivos caracterizará, conforme Regulação da ANEEL, a 
Inadimplência em relação à Continuidade do Fornecimento.
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Parágrafo Primeiro - A ANEEL estabelecerá os Parâmetros Mínimos de que trata o Inciso 
I desta Subcláusula anteriormente ao início de Períodos Preferencialmente Qüinqüenais, 
sendo que a Fixação dos Novos Parâmetros observará, dentre outros, a necessidade de 
LAJIDA Positivo e de Capacidade de Realização de Investimentos Mínimos e de 
Gerenciamento da Dívida.

Parágrafo Segundo - A ANEEL estabelecerá os Limites de que trata o Inciso II desta 
Subcláusula anteriormente ao início de Períodos Preferencialmente Qüinqüenais.

CLÁU SULA D ÉCIM A TERCEIRA - COMPROMISSOS DO(S) SÓCIO(S)
CONTROLADOR(ES)

O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) obrigam-se a não transferir, ceder ou de qualquer 
forma alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as Ações que fazem parte 
do Grupo de Controle, sem a prévia concordância da ANEEL.

Subcláusula Prim eira - O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) declara(m) aceitar e 
submeter-se, sem qualquer ressalva, às condições deste Contrato, obrigando-se a manter nos 
Atos Constitutivos da DISTRIBUIDORA disposição no sentido de não transferir, ceder ou, 
de qualquer forma, alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as Ações que 
fazem parte do Bloco de Controle Acionário sem a prévia anuência da ANEEL.

Subcláusula Segunda - A transferência, integral ou parcial, de Ações ou Quotas que 
resultem em um Novo Controlador, só será reconhecida pela ANEEL quando o(s) novo(s) 
SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) assinar(em) Termo de Anuência e Submissão às 
Condições deste Contrato e às normas legais e regulamentares da Concessão.

Subcláusula Terceira - O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) assina(m) o presente Termo 
Aditivo como Interveniente(s) e Garantidor(es) das Obrigações e Encargos ora 
estabelecidos.

Subcláusula Quarta - O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) se compromete(m), 
solidariamente, em caráter irretratável e irrevogável, a aportar anualmente na 
Concessionária, em até cento e oitenta dias contados do término de cada Exercício Social, 
sob a forma de Integralização de Capital Social em Caixa ou Equivalentes de Caixa ou pela 
Conversão de Empréstimos Passivos em Capital Social, a totalidade da Insuficiência que 
ocorrer para o alcance do Parâmetro Mínimo de Sustentabilidade Econômica e Financeira 
previsto na Cláusula Sétima, cuja realização do aporte não configurará Inadimplência quanto 
à referida Métrica.

s
LU
O

Subcláusula Quinta - O(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) se compromete(m) a 
observar a Regulação da ANEEL para Controladores de Concessionárias de Serviço 

■^'Público, compreendendo mas não se limitando a Diretrizes sobre Divulgação de 
^Inform ações, Gestão de Riscos e Suporte a Decisões de Longo Prazo, sendo que, no que 
°  tange à Divulgação de Informações, serão respeitados os Regulamentos e Normas de 

Divulgação do Mercado de Capitais aplicáveis à DISTRIBUIDORA ou a seu(s) SÓCIO(S) 
CONTROLADOR(ES) conforme o caso, no Brasil e no Exterior, nos casos de Empresas

CONJURft/ME

VI S TO

com Títulos comercializados em Mercados de Capitais fora do Brasil.
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CLÁUSULA DÉCIM A QUARTA - MODO AMIG ÁVEL DE SOLUÇÃO  DE
DIVERGÊNCIAS E FORO DO CONTRATO

Resguardado o Interesse Público, na hipótese de divergência na interpretação ou execução 
de dispositivos do presente Contrato, a DISTRIBUIDORA poderá solicitar às Áreas 
Organizacionais da ANEEL afetas ao assunto a realização de Audiências com a finalidade 
de harmonizar os entendimentos, conforme procedimento aplicável.

Subcláusula Unica - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias não solucionadas de modo 
amigável, na forma indicada no caput desta Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia expressa das Partes a outros, por mais 
privilegiados que forem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 9.074, de 1995, e no art. 20 da Lei n2 9.427, 
de 1996, a ANEEL poderá delegar ao Estado do Espírito Santo competência para o 
desempenho das atividades complementares de Fiscalização e Mediação dos Serviços 
Públicos de Energia Elétrica Prestados pela DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Unica - A Delegação de Competência prevista nesta Cláusula será conferida 
nos Termos e Condições que vierem a ser definidos em Convênio de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIM A SEXTA - DEMAIS DISPOSIÇÕES

A celebração deste Termo Aditivo rescinde para todos os efeitos as Cláusulas e Subcláusulas 
do Contrato de Concessão n2 20/1999-ANEEL, de 3 de fevereiro de 1999, e dos demais 
Aditivos assinados anteriormente a este Termo Aditivo, sem prejuízo dos Direitos e 
Obrigações decorrentes do Contrato n2 20/1999-ANEEL, ressalvados aqueles que 
conflitarem com a Lei n2 12.783, de 2013, com o Decreto n2 7.805, de 2012, com o Decreto 
n2 8.461, de 2 de junho de 2015 ou com as Disposições deste Termo Aditivo.

Subcláusula Unica - A DISTRIBUIDORA aceita na assinatura deste Termo Aditivo as 
Condições de Prorrogação estabelecidas no presente Instrumento Jurídico, bem como as 
disposições da Lei n2 12.783, de 2013, no Decreto n2 7.805, de 2012 e no Decreto n2 8.461. 
de 2015.

CLÁUSULA DÉCIM A SÉTIMA - PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO TERMO
ADITIVO

CONJUR/MME
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O presente Termo Aditivo será Registrado e Arquivado na ANEEL. O Ministério de Minas e 
Energia providenciará a publicação de seu Extrato no Diário Oficial da União nos vinte dias que 
se seguirem a sua assinatura.

Assim, estando ajustado, fizeram as Partes lavrar o presente Instrumento, em duas vias de igual 
teor e forma, que são assinadas pelos Representantes do Ministério de Minas e Energia, da 
DISTRIBUIDORA e do(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) (ou SÓCIO(S) QUOTISTA(S)), 
juntamente com duas Testemunhas abaixo qualificadas, para os devidos efeitos legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO

Além das disposições anteriores deste Contrato, a Concessionária deverá observar, pelo 
período de cinco anos contados de l2 de janeiro de 2016, as Condições de Prorrogação 
estabelecidas nos Anexos II e III.

Subcláusula Primeira - O descumprimento de uma das Condições de Prorrogação dispostas 
nos Anexos II e III por dois anos consecutivos ou de quaisquer das Condições ao final do 
período de cinco anos, acarretará a Extinção da Concessão, respeitadas as disposições deste 
Contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Subcláusula Segunda - As demais Regulações de Qualidade e Econômico-Financeiras 
permanecem válidas e aplicam-se à CONCESSIONÁRIA concomitantemente às disposições 
dos Anexos II e III.

de 2015.

ÉbÜ Ã R D Õ BR Ã G Ã  T 
Ministro de Estado UejCíinas e Energia

PELO PO DER CONCEDENTE:

PELA DISTRIBUIDORA:

ARTITUR ARPINI COUTINHO
Diretor-Presidente

ELO ARPINI COUTINH O
D iret/r Vice-Presidente

#
PELO (S) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES):

HUR ARPINI COU INI COUTINH O

TESTEMUNHAS:

Nome:Nome: $aAro Cn \A \o  ^ÇVt \ 
C PF/M F: o o o . f c ^ CPF/MF: -9-2.0 < í
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ANEXO I - ÁREAS DE CONCESSÃO 

REAGRUPAMENTO DA CONCESSÃO

Municípios: Águia Branca, Santa Teresa (exceto a Sede e o Distrito de Alto Santa Maria), Alto 
Rio Novo, São Domingos do Norte, Colatina (exceto o Distrito de Itapina), São Gabriel da 
Palha, Marilândia, São Roque do Canaà, Pancas, Vila Valério (exceto os Distritos de Jurama e 
São Jorge da Barra Seca) e Governador Lindenberg.

ANEXO II - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO - Empresa Luz e Força Santa M aria S.A.

CLÁUSULA PRIMEIRA - CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

O Critério de Eficiência com relação à Qualidade do Serviço Prestado será mensurado por 
Indicadores que considerem a frequência e a duração média das interrupções do Serviço Público 
de Distribuição de Energia Elétrica.

Subcláusula Prim eira - Serão avaliados os Indicadores DECi - Duração Equivalente de 
Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora e FECi - Frequência Equivalente de 
Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora.

Subcláusula Segunda - Os Indicadores DECi e FECi correspondem à Parcela de Origem 
Interna ao Sistema de Distribuição das Interrupções consideradas para o Cálculo dos Indicadores 
DEC e FEC definidos em Regulação da ANEEL, conforme Equações a seguir:

DECi =  DE Cip + DECind

FECi =  F E C ip + FECind

onde:

DECj = Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora;

DECjp -  DEC devido a Interrupção de Origem Interna ao Sistema de Distribuição e Programada, 
não Ocorrida em Dia Crítico, conforme definido em Regulação da ANEEL;

DECind = DEC devido a Interrupção de Origem Interna ao Sistema de Distribuição, não 
Programada e não Expurgável, conforme definido em Regulação da ANEEL;

FECj = Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora;

FECjp = FEC devido a Interrupção de Origem Interna ao Sistema de Distribuição e Programada, 
não Ocorrida em Dia Crítico, conforme definido em Regulação da ANEEL; e

FECind = FEC devido a Interrupção de Origem Interna ao Sistema de Distribuição, não 
Programada e Não Expurgável, conforme definido em Regulação da ANEEL.

Subcláusula Terceira - Os Limites Globais Anuais para os Indicadores DECi e FECi a serem 
atendidos pela DISTRIBUIDORA são apresentados na Tabela I a seguir:

Tabela I -  Limites Globais Anuais de DECi e FECi.
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D ECi (horas) FECi (interrupções)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
12,61 12,50 12,40 12,29 12,18 9,69 9.34 8,98 8,62 8.26
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Subcláusula Quarta - O Descumprimento do Critério de Eficiência com relação à Qualidade do 
Serviço Prestado, por dois anos consecutivos durante o período de avaliação ou no ano de 2020, 
acarretará a Extinção da Concessão, nos termos das Cláusulas Décima Segunda e Décima 
Oitava.

Parágrafo Único - Será considerado como Descumprimento do Critério de Eficiência com 
relação à Qualidade do Serviço Prestado a violação do limite de pelo menos um dos Indicadores 
de Continuidade estabelecidos na Tabela I.

Subcláusula Quinta - A Apuração dos Indicadores de Continuidade descritos nesse Anexo será 
Fiscalizada pela ANEEL, a qual poderá, em caso de constatação de inconsistência na apuração 
relativa ao período de avaliação, rever os valores apurados e recomendar a aplicação do disposto 
na Subcláusula anterior.

Subcláusula Sexta - Para verificação do atendimento aos Limites estabelecidos na Tabela I, 
excepcionalmente serão desconsideradas as Interrupções Originadas em Instalações Previamente 
Classificadas como Demais Instalações de Transmissão - DIT, que eventualmente sejam 
Incorporadas pela DISTRIBUIDORA a partir da assinatura deste Termo Aditivo.

Subcláusula Sétima - As Interrupções de que trata a Subcláusula anterior devem ser apuradas 
separadamente, em Indicadores DEC e FEC específicos, encaminhados mensalmente à ANEEL 
para cada Conjunto de Unidades Consumidoras da DISTRIBUIDORA.

Subcláusula Oitava - Os Valores Apurados dos Indicadores DECi e FECi de que trata esse 
Anexo serão calculados pela ANEEL, a partir dos Indicadores encaminhados mensalmente pela 
DISTRIBUIDORA para seus Conjuntos de Unidades Consumidoras, conforme Procedimento 
Ordinário estabelecido em Regulação da ANEEL, devendo ser subtraídos os Indicadores DEC e 
FEC apurados para as Interrupções Originadas em Instalações Provenientes das DIT 
Incorporadas.

Subcláusula Nona - A DISTRIBUIDORA se compromete a encaminhar à ANEEL, até a data 
de 15 de fevereiro do ano subsequente ao ano da apuração, Documento Oficial, assinado pelo 
Diretor-Presidente e pelos Diretores responsáveis pela apuração dos Indicadores, o qual deverá 
confirmar que os Indicadores encaminhados para o ano anterior foram coletados e apurados em 
conformidade com os Procedimentos estabelecidos na Regulação da ANEEL.

r
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ANEXO III - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFICIÊNCIA NA GESTÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA

CLÁUSULA PRIMEIRA - PARÂMETROS MÍNIMOS

Os Parâmetros Mínimos de Sustentabilidade Econômica e Financeira citados na Subcláusula 
Primeira da Cláusula Sétima ficam definidos, para os primeiros cinco anos, a contar do início do 
ano civil subsequente ao de vigência do presente Aditivo, pela seguinte Condição:

Geração Operacional de Caixa - Investimentos de Reposição - Juros da Dívida > 0;

onde:

Geração Operacional de Caixa: Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 
(LAJIDA) ajustado por Eventos não Recorrentes;

^  Investimentos de Reposição: Quota de Reintegração Regulatória (QRR); e

Juros da Dívida: Dívida Líquida x (1,11 x SELIC).

Subcláusula Primeira - As definições dos conceitos utilizados na condição de Sustentabilidade 
Econômico-Financeira e as respectivas Contas da Contabilidade Regulatória estão apresentadas 
na Subcláusula Sexta.

Parágrafo Único - Na eventualidade de alterações do Plano de Contas, a ANEEL divulgará as 
novas Contas Contábeis correspondentes.

Subcláusula Segunda - O atendimento do Critério de Eficiência com relação à Gestão 
Econômico-Financeira dependerá da observância das seguintes Inequações:

(I) LAJIDA > 0 (até o término de 2017 e mantida em 2018, 2019 e 2020);

(II) [LAJIDA (-) QRR] > 0 (até o término de 2018 e mantida em 2019 e 2020);

(III) {Dívida Líquida /  [LAJIDA (-) QRR)} < 1 /  (0,8 * SELIC) (até o término de 2019); e

(IV) {Dívida Líquida /[LAJIDA (-) QRR]} < 1 /  (1,11 * SELIC) (até o término de 2020)

Subcláusula Terceira - A verificação das Inequações pertinentes aos respectivos prazos 
ocorrerá a cada doze meses a contar do início do ano civil subsequente ao de vigência do 
presente Aditivo.

Subcláusula Quarta - As Inequações são limites que deverão ser alcançados até os prazos
c*,,. estabelecidos e mantidos doravante, observada a Subcláusula Décima Quarta da Cláusula

Ss Décima Segunda para o período a partir do sexto ano civil subsequente à celebração deste
~  Contrato,

o

q  Subcláusula Quinta - As Demonstrações Contábeis Regulatórias anuais, quando do envio da 
Prestação Anual de Contas - PAC, deverão ser:

CONJURWNE 1 - assinadas pelo Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Contador Responsável pela 
DISTRIBUIDORA; e





II - acompanhadas de Parecer do Conselho Fiscal, composto por no mínimo de dois terços de 
membros com comprovada experiência em Finanças ou Contabilidade.

Subcláusula Sexta - Definições e Informações Adicionais:

^ tN r O
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LAJIDA ou EBITDA: Lucro antes de Juros (Resultado Financeiro), Impostos (Tributos  
sobre a Renda), Depreciação e Amortização ou Earns Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization. O LAJIDA expressa a Geração Operacional Bruta de Caixa ou a 
Quantidade de Recursos Monetários Gerados pela Atividade Fim da Concessionária. O 
LAJIDA para fins de cálculo das Equações de Sustentabilidade Econômico-Financeira  
será calculado pelo Somatório de:

Código BMP (contas devedoras com 1 „  . « 
sinal positivo e credoras com negativo) ; Descr>Ça° (cons.derando-se números em absoluto)
(-) 61

(+)^1X5TC.18 _  

(+) 61X5.X.05.04

(+) 61X5.X.05.05

(+) 61X5.X.05.09

(+) 61X5.X.12.01, se o saldo for credor

• (=) Resultado das Atividades
 |_ (+) Depreciação

(+) Amortização
(+) Benefício Pós-Emprego - Previdência Privada - 
Déficit ou Superávit Atuarial, se o saldo for devedor; (-) 
se for credor
(+) Programa de Demissão Voluntária - PDV, se o saldo 
for devedor; (-) se for credor
(+) Outros Benefícios Pós-Emprego - Déficit ou 
Superávit Atuarial, se o saldo for devedor: (-) se for 
credor
(-) Provisão para Devedores Duvidosos, se o saldo for 
credor

(+) 61X5.X.12.02, se o saldo for credor

(+) 61X5.X.12.03, se o saldo for credor 
(+) 61X5.X.12.04, se o saldo for credor

(-) Provisão para Litígios Trabalhistas, se o saldo for 
credor
(-) Provisão para Litígios Cíveis, se o saldo for credor 
(-) Provisão para Litígios Fiscais, se o saldo for credor

(+) 61X5.X.12.05, se o saldo for credor 

(+) 61X5.X.12.06, se o saldo for credor 

(+) 61X5.X.12.07

(-) Provisão para Litígios Ambientais, se o saldo for 
credor
(-) Provisão para Litígios Regulatórios, se o saldo for 
credor
(+) Provisão para Redução ao Valor Recuperável 
(subtração se Reversão Líquida)

(+) 61X5.X.12.99, se o saldo for credor (-) Provisão - Outros, se o saldo for credor
(+) 61X5.X.15. do que superar 1% da , ,  „ ~ j ^  j 1 ,,, iL . r» . ' j  j  •, f -r •, A (-) Recuperação de Despesas, do que superar 1% da Receita Bruta deduzida dos Tributos L . „  , , , r*i -p, . . Receita Bruta deduzida dos Inbutos sobre a Receitasobre a Receita _____

QRR: Quota de Reintegração Regulatória ou Despesa de Depreciação Regulatória. Será o 
Valor definido na última Revisão Tarifária Periódica - RTP, acrescido da Variação 
Monetária do índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M entre o mês anterior ao da RTP  
e o mês anterior ao do período de doze meses da aferição de Sustentabilidade Econômico-  
Financeira.

Dívida Líquida: Dívida Bruta deduzida^dos Ativos Financeiros

/
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Dívida Bruta: Somatório de Passivos formado por:

Código BMP
_(-Í2X0_2
(-) 2X04.1

J)escrição
Empréstimos,financiamentos e^Debêntures 
Passivo Atuarial - Previdência Privada

(-) 2X04.2 
(-) 2X05.8 ' 
(-) 2X16

f  Passivo Atuarial ^Demais Benefícios Pós-Emprego 
| Parcelamentos de Tributos 
j Instrumentos Financeiros Derivativos

------—  •

(-) 2105 (parcial) ' Tributos em Atraso
(-) 2X01 (parcial) ^Custos Setoriais em Atraso e Renegociados.
(-) 2X08 (parcial) J  Encargos Setoriais em Atraso e Renegociados.
(-) 2X11 i Passivos Financeiros Setoriais

(-) 2101.2 (parcial) tarifária

(-) 2101.4 (parcial) Compra de Energia Elétrica para Revenda - Curto Prazo sem cobertura 
tarifária

Ativos Financeiros: Somatório de Ativos formado por:

Código BMP 
1101

Descrição
Caixa e Equivalentes de Caixa

JX08
!X16

"1X11

Jnyesümentos Temporários ____
Ij^strumentos Financeiros Derivativos 
Ativos Financeiros Setoriais

1 n 9 .L 09__________' Reembolsos do Fundo da CDE _  _
1X19.3_ _ Benefícios Pós-Empregq_
Selic: Taxa Média Anual Ponderada e Ajustada das Operações de Financiamento Lastreadas em 
Títulos Públicos Federais, calculada diariamente e apresentada no sítio do Banco Central do 
Brasil - http://www.bcb.gov.br/7SELICACUMUL. Neste endereço eletrônico, o Agente pode 
obter o Fator Acumulado correspondente aos doze meses de competência. Para fins específicos 
do disposto na Subcláusulas Segunda, a Selic deverá ser limitada ao valor de 12,87% (doze 
inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) ao ano, caso supere esse percentual.
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