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A

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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AGERIA ~AClo.Al. DE
c.USIA El.tTRICA

PROCESSO N2 48500.003034/01-14

CONTRATO DE CONCESSÃO N! 143/2001- ANEEL

DE

SERVIÇO

PÚBLICO

DE

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,

QUE CELEBRAM A UNIÃo E A CfEEP -

COMPANHIA DE TRANSMISSÃODE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA.

A UNIÃO, doravantedesignadaapenasPODER CONCEDENTE, no uso da competênciague lhe
confere o art. 21, inciso XII, alínea "b" da ConstituiçãoFederal, por intermédio da AGENCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, em conformidadecom o dispostono inciso IV
do art. 3!!da Lei n!! 9.427, de 26 de dezembrode 1996,autarquiaem regimeespecial,com sedena
SGAN, quadra 603, módulo "1", Brasília. Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
02.270.669/0001-29,representadapor seu Diretor-Geral,JOSÉ MÁRIo MIRANDA ABDO, nos
termos do inciso V, art. 10, do Anexo I - EstruturaRegimental,aprovadapelo Decreto n22.335, de
6 de outubro de 1997, doravante designadaapenas ANEEL e a CTEEP - Companhiade
Transmissãode Energia Elétrica Paulista.com sedena cidadede São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Bela Cintra n2 847 inscrita no CNPJ/MP sob o n!! 02.998.611/0001-04,na condição de
Concessionária de Transmissão de Energia Elétrica, doravante designada simplesmente
TRANSMISSORA. representadana forma de seuEstatuto Socialpor seuPresidente,JOSE SIDNEI
COLOMBO MARTINI, e pelo seu Diretor Técnico, CELSO SEBASnÃO CERC:EnARI,com
interveniênciado ESTADO DE SÃO PAULO, pessoajurídica de direito público interno, com sede
na cidade de São Paulo, representadapelo seu Secretário de Estado de Energia, MAURO
GUILHERME JARDIM ARCE, nesteato designadoapenasACIONISTA CONTROLADOR, por
este instrumentoe na melhor forma de direito, têm entre si ajustadoo presenteCONTRATO DE
CONCESSÃO DE SERViÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
doravantedesignadoCONTRATO que se regerápelo Código de Águas,aprovadopelo Decreto n2
24.643, de 10 de julho de 1934, com as alteraçõesintroduzidaspelo Decreto-lei n2 852, de 11 de
novembrode 1938, pelo Regulamentodos Serviçosde EnergiaElétrica. aprovadopelo Decreto n2
41.019, de 26 de fevereiro de 1957,pelasLeis ~ 8.987, de 3 de fevereirode 1995,9.074, de 7 de
julho de 1995, e 9.427, de 26 de dezembrode 1996, 9.648, de 27 de maio de 1998, e Decreto n2
2.655, de 2 de julho de 1998, pela legislaçãosupervenientee complementar,pelas normas e
regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL e pelas condições
estabelecidas
nasCláusulasseguintes:
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CLÁUSULA

PRIMEIRA

-

DEFINIÇÕES

As panes convencionarn adotar, neste CONTRATO, tennos técnicos e expressões,rojos significados
aplicados no singular ou plural, masculino ou feminino, em letras maiúsculas,correspondemàs seguintes
definições:
AMPLIAÇÕES DA REDE BÁSICA - implantaçãode uma linha de transmissãoou subestaçãona
REDE BASICA recomendada pelo CCPE e/ou ONS, objeto de concessão outorgada pelo PODER
CONCEDENTE;
CCI - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES - Contrato celebrado entre
duas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, estabelecendo os procedimentos, direitos e
responsabilidades para o uso compartilhado de equipamentos e instalações.
CCT - CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - Contrato celebrado
entre uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e os usuÁRIos,
estabelecendoos tennos e
as condições para a conexão à REDE BÁSICA através das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO.
CCG - CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA Contrato celebrado entre cada
CONCESSIONÁRIA
DE DISTRIBUIÇAO,
o ONS e as CONCESSIONARIAS
DE
TRANSMISSÃO representadas pelo ONS para ~tir
o recebimento dos ~alores devidos pelas
concessionárias de distribuição às CONCESSIONARIAS DE TRANSMISSAO e ao ONS pelos
serviços prestados e discriminados na Cláusula Segunda do Contrato de Uso do SISTEMA DE
TRANSMISSÃO.
CCPE - COMITÊ COORDENADOR DO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DOS SISTEMAS
ELÉTRICOS - Comitê criado através da Portaria Ministerial n2 150, de 10 de maio de 1999, com a
atribuição de coordenar a elaboração do planejamento da expansão dos sistemas elétricos
brasileiros, de caráter indicativo para geração. consubstanciado nos Planos Decenais de Expansão e
nos Planos Nacionais de Energia Elétrica de longo prazo.
CPST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO Contrato padrão

-

-

.

-

-

.

homologado pela ANEEL, celebrado entre o ONS e as CONCESSIONÁRIAS
DE
TRANSMISSAO detentoras de instalações de transmissão componentes da REDE BASICA,
estabelecendo os termos e as condições para prestação de serviços de transmissão de energia
elétrica aos usuÁRIos,
sob administração e coordenação do ONS.
CONCESSIONÁRIA
DE TRANSMISSÃO
pessoa juridica com delegação do PODER
CONCEDENTE para a exploração do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
CT - CONEXÃO DE UNmADE TRANSFORMADORA - Conjunto dos equipamentos e da infra-

-

estrutura de5tjnado à conexão de unidade transfonnadora em uma subestação e a sua operação,
compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e potencial, páraraios, sistemas de proteção, comando e controle, estruturas e suportes, cabos de controle, isoladores,
barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares.
CUST - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Contrato padrão

-

homologado pela ANEEL, celebrado entre o ONS. representando as CONCESSIONÁRIAS DE
TRANSMISSÃO e USUÁRIOS, estabelecendo os termos e condições para o uso da REDE
BÁSICA pelos usuÁRIos,
incluindo a prestação dos serviços de transmissão pelas
concessionárias, mediante controle e supervisão do ONS, bem como a prestação pelo ONS dos
serviços de coordenação e controle da operação do SISTEMA INTERLIGADO.
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EL - ENTRADA DE LINHA - conjunto dos equipamentose de infra-estruturadestinadoà conexão
de uma linha de transmissãoem uma subestaçãoe a sua operação,compreendendodisjuntores,
chavesseccionadoras,transformadoresde correntee potencial,pára-raios,sistemasde comunicação
(carrier. etc.). sistemasde proteção, comandoe controle, estruturase suportes,cabosde controle.
isoladores.barramentos,conexõese similarese serviçosauxiliares.
EMPRESA - CTEEP, proprietária das Subestações
Chavantese Botucatu, ambasno Estadode São
Paulo, onde a TRANSMISSORA irá instalar as ENTRADAS DE LINHA, e demaisinstalações,
necessárias
à conexãoe operaçãoda linha de transmissão230kV Chavantes- Botucatu.
INST ALAÇÕES DE CONEXÃO - Conjunto de equipamentosde manobra,proteção, controle e
medição destinados a conectar a instalação de um ou mais usuÁRIos ao SISTEMA DE
TRANSMISSÃO.
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - São a LINHA DE TRANSMISSÃO CHAV ANTES BOTUCATU - 230 kV, as ENTRADAS DE LINHA e demais instalações associadas,
caracteri2~dasno ANEXO 7B do EditaJde Leilão n2003/2001 - ANEEL, CARACTERÍSTICAS E
REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - LOTE B que
constado Processo~ 48500.003034/01-14.compostaspela Linha de Transmissão230 kV, circuito
simples.com extensãoaproximadade 137 km. com origem na Subestaçãode Chavantese ténnino
na Subestaçãode Botucatu. ambasno Estadode SãoPaulo.as respectivasENTRADAS DE LINHA
e demaisinstalações.necessáriasàs funçõesde medição.supervisão,proteção, comando,controle,
telecomunicação,administraçãoe apoio.
INTERLIGAÇÃO DE BARRAS - São as instalaçõese os equipamentosdestinadosa interligar os
barramentosde uma subestação.compreendendodisjuntor, chavesseccionadoras,transformadores
de corrente e potencial, pára-raios, sistemasde comunicação.sistemasde proteção, comandoe
controle, estruturase suportes.cabos de controle, isoladores,barramentos,conexõese similarese
serviçosauxiliares.
MELHORIA - Instalação, substituição ou refonna de equipamentos visando manter a
funcionalidadee operacionalidadedas [NSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, em conformidade
com o CONTRATO.
MPO - MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO - Documento integrante dos
PROCEDIMENTOS DE REDE estabelecendo processos, responsabilidades, normas e
metodologias para a operação do sistema elétrico. energético e hidráulico, homologado pela
ResoluçãoANEEL n225, de [O de fevereirode 1999.
ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. pessoajuridica de direito privado,
sem fins lucrativos, constituído sob a forma de AssociaçãoCivil, autorizadapela ANEEL mediante
a Resoluçãon2351. de 11 de novembrode 1998.alteradapelaResoluçãoANEEL o!! 112,de 19 de
abril de 2000. que, conforme o disposto na Lei n2 9.648, de 1998 e sua regulamentação.é
responsávelpela coordenação,supervisãoe controle da operaçãoda geração e transmissãode
energiaelétrica no SISTEMA INTERLIGADO. integradopor titulares de concessão,permissãoou
autorizaçãoe por consumidores;
OPERAÇÃO COMERCIAL - Atividade que se inicia após o Comissíonamento das
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO com a lavraturade termo de liberaçãoe suadisponibilização
ao SISTEMA INTERLIGADO. credenciandoa TRANSMISSORA ao recebimentoda RECEITA
ANUAL PERMITIDA. "

W
E
J "O

~ a
-

O\G

Contrato de Concessãode Transmissãon2 143/2001- ANEEL - CTEEP - Fls. 4 de 33

ANEEL
Ast.c1A
~lo.AL

DE

C.aGIA ELlTRICA

PODER CONCEDENTE

-A União, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei ~ 8.987, de 1995.
-

PROCEDIMENTOS DE REDE documentoelaboradopelo ONS e homologadopela ANEEL, que
estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos para o planejamento da operação, a
implantação, o acesso, o uso e a operação da REDE BÁSICA, as penalidades pelo descumprimento
dos compromissos assumidos pelos respectivos usuÁRIos
do SISTEMA DE TRANSMISSÃO,
bem como as responsabilidades do ONS e de todas as CONCESSIONÁRIAS
DE
TRANSMISSÃO~
RECEITA ANUAL PERMITillA (RA) - Receita anual que a TRANSMISSORA terá direito pela
prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO aos usuÁRIos,
mediante controle e
supervisão do ONS.
REDE BÁSICA - Instalações de transmissão identificadas segundo regras e condições estabelecidas
pela ANEEL e integrantes do SISTEMA INTERLIGADO.
REFORÇO DA REDE BÁSICA - Implantação de novas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO,
substituição ou alteração de instalações existentes da REDE BÁSICA, recomendadas pelo ONS e
autorizadas pela ANEEL.. para aumento da capacidade de transmissão, ou da confiabilidade do
sistema, ou que resulte em alteração da configuração do sistemainterligado.
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO - Serviço público de transmissão de energia elétrica.,
prestado mediante a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, incluindo os
serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva.,
programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia
elétrica, segundo os padrões estabelecidosna legislação e regulamentos.
SISTEMA INTERLIGADO - INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de energia elétrica que
compõem a REDE BÁSICA ou pertencente a sistemasa ela conectados, operando sob coordenação
ou supervisão do ONS~
SISTEMA DE TRANSMISSÃO - conjunto de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes
da REDE BÁSICA, bem como as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO às CONCESSIONÁRIAS DE
TRANSMISSÃO;
TERMINAIS - Designação genérica de equipamentos utilizados para fazer as conexões fisicas
entre instalações elétricas.

UNIDADE TRANSFORMADORA - designaçãogenéricapara transformadortrifásico de potência
ou autotransformador trif'asico de potência ou banco de unidades monofàsicas de potência.

- todo agente conectado ou que está fazendo uso do SISTEMA

usuÁRIo

DE TRANSMISSÃO

cLÁUSULA SEGUNDA-OBJETO
Este contrato regula a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO outorgada à
TRANSMISSORA pelo Decreto de 11 de dezembro de 2001, publicado no Diàrio Oficial de 12 de
dezembro de 2001, pelo prazo de 30 (trinta) anos..contado a partir da assinatura deste CONTRATO
e que consiste na implantação, operação e manutenção das INST ALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a
seguir discriminadas:
Linha de Transmissão.. em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 137 km, com
origem na Subestação de Chavantes e término na Subestaçãode Botucatu.. ambas no Estado de São
Paulo, as respectivas ENTRADAS DE LINHA e demais instalações, necessàrias às funções de
medição, supervisão, prot~o.. comando, controle.. telecomunicação, administração e apoio.
PROL"URADORIA
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Primeira Subcláusula - As INSTALAÇÔES DE TRANSMISSÃO deveria entrar em operação
comercial 18 (dezoito) meses após a data de assinatura deste CONTRATO, cabendo a
TRANSMISSORA cumprir os marcosintennediáriosestabelecidosno cronogramade implantação,
ANEXO rn desteCONTRATO.
Segunda Subcláusula - Será de responsabilidadeexclusiva da TRANSMISSORA a integral
implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, no prazo estabelecidona subcláusula
anterior, podendo este prazo ser antecipadopara atendernecessidadedo sistemainterligado, por
recomendaçãodo CCPE e do ONS, ajustandoesteCONTRATO às novascondições.asseguradaa
antecipaçãoconcomitanteda RECEITA ANUAL PERMITIDA de que trata a cláusulasextadeste
CONTRATO.
I - A TRANSMISSORA terá direito ao recebimento da RECEITA ANUAL PERMITIDA
contratada. caso antecipe a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO em relaçãoá data fixadanesteCONTRATO.
11- O recebimentoda RECEITA ANUAL PERMITIDA, casoa TRANSMISSORA antecipea data
de entradaem OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, deveráser
precedidode prévio ajuste,medianteaditamentono CONTRATO DE CONCESSÃOe do CPST.
Terceira Subcláusula - Ressalvadas
as exceçõesprevistasna legislaçãoe nesteCONTRATO, não
serão consideradaspela ANEEL quaisquerreclamaçõesda TRANSMISSORA, que se baseiem,
dentreoutros fatores:
1 - Na inadequaçãoou inexatidãodos estudose projetosdisponibilizados;
11 - No desconhecimentodas condiçõeslocais que influenciemdireta ou indiretamenteos prazos
paraa entregade materiais,mão-de-obra.equipamentos;
e

1I1 - Nas condiçõesclimáticas,pluviosidade,
geologia.geotecnia.topografia.estradasde acesso,

jnfra-estruturaregional,meiosde comunicação,condiçõessanitáriase poluiçãoambienta!.
Quarta Subcláusula - Paraos efeitos legaisde intervenção,encampação,transferência,declaração
de caducidadeou extinção, as INSTALAÇÔES DE TRANSMISSÃO, objeto desteCONTRATO,
constituemuma única concessão.
Quinta Subcláusula - A TRANSMISSORA aceitaque a exploraçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO, de que é titular, será realizadacomo função de utilidade pública prioritária,
comprometendo-sea somente exercer outras atividades empresariaisnos termos e condições
previstasem regulamentaçãoprópria expedidapelaANEEL.
Sexta Subcláusula - Até que seja expedida a regulamentaçãoprópria prevista na subcláusula
anterior, o exercício de outras atividadesempresariaisdependeráde prévia autorizaçãoda ANEEL.
Desdejá fica acordado que a receita auferidacom outras atividadesdeveráter parte destinadaa
contribuir para a modicidadedastarifas do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO. a qual será
consideradanos reajustese revisõesde que trata a CláusulaSextadesteCONTRATO.
CLAUSULA TERCEIRA CONDIÇOES DE PRESTAÇAO DO SERVIÇO

.

--

-

Na prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO referido neste CONTRATO a
TRANSMISSORA terá liberdadena direção de seusnegócios.investimentos,pessoal.material e
tecnologia. observados os termos deste CONTRATO, a legislação específica, as normas
reh'Ulamentares
e as instruçõese determinações
do PODERCONCEDENTE e da ANEEL.
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Primeira Subcláusula - A TRANSMISSORA, na prestaçãodo serviço.,compromete-sea empregar
materiais.,equipamentosde qualidadee a manterinstalaçõese métodos operativosadequadosque
garantam bons níveis de regularidade,eficiência,segurança,atualidade, cortesia, modicidadedas
tarifas, integração social e preservação do meio ambiente, que para maior clareza ficam
conceituadosa seguir:
I - regularidade- caracterizadapela prestaçãocontinuadado serviço com estrita observânciado
disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE e de não interrupção do SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO, conformepactuadonesteCONTRATO e no CPST;
11 - eficiência - caracterizadapela consecuçãoe preservaçãodos parâmetrosconstantesdeste
CONTRATO com o núnimo custo e pelo estrito atendimentodo usuário do serviço nos prazos
previstosna regulamentaçãoespecífica;
III - segurança:caracterizadapelos mecanismosque a TRANSMISSORA adotar para preservação
e guardadas suasinstalaçõese para proteçãodo funcionamentodos sistemasoperacionais,inclusive
contra terceiros;
IV - atualidade: compreende a modemidade das técnicas, do equipamentoe das instalações
utilizadase a suaconservação,bem como a melhoriado serviço;
V - cortesia: caracterizadapelo atendimentoágil e respeitosoa todos os usuários do serviço
concedido, bem como pela observânciadas obrigaçõesde informar e atender do mesmo modo
todos que solicitarem informações ou providênciasrelacionadascom o disposto no presente
CONTRATO;
VI - modicidade das tarifas: caracterizadapelo esforço pennanenteda TRANSMISSORA em
reduzir os custos,criando condiçõesparaa reduçãodastarifasquandodos reajustese revisões;
VII - integraçãosocial - caracterizadapela predisposiçãoda TRANSMISSORA de envolver-seem
questões sociais com a região onde se localizam as suas instalações, por meio de ações
comunitárias e até de disponibilizaçãode recursosfisicos e logísticos, quando solicitados por
agentesda defesacivil., em especialnos casosde calamidadepública, com vistasa dar suporteou
ampararas populaçõesatingidas;e

- preservação do meio ambiente: caracterizada pelo respeito às normas ambientais e pela ação

VIII

da TRANSMISSORA na mitigaçãodos impactosambientais.
Segunda Subcláusula - A TRANSMISSORA poderáfazer uso compartilhadoda infra-estruturado
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, infra-estrutura de telecomunicaçõese outras nos
tennos estabelecidospela regulamentaçãoespecíficaexpedidapelasagênciasreguladorasfederais.
Terceira Subcláusula - O compartilhamentoda infra-estruturado SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSMISSÃOde que trata a SubcláusuJa
anteriorse dará medianteinstrumentocontratual
próprioa título oneroso.
Quarta
Subcláusula- Aplicam-se
a este CONTRATOas normaslegaisrelativasao serviço
,
-

PUBLICO DE TRANSMISSAO vigentes nestadata e as que vierem a ser editadaspelo PODER
CONCEDENTE e pela ANEEL.
CLAUSULA QUARTA OBRlGAÇOES E ENCARGOS DA TRANSMISSORA

.

-

-

Será de inteira responsabilidadeda TRANSMISSORA a prestaçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO de acordo com regras e critérios estabelecidospela ANEEL, sendo de sua
competênciacaptar..aplicar e gerir os recursosfinanceirosnecessáriosá adequadaprestaçãodo
serviço regulado
[TRATO. r
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Na prestação do SERVIÇO PÚBUCO DE TRANSMISSÃO, a
TRANSMISSORAobservaráos PROCEDIMENTOSDE REDE, bemcomo asCláusulasestabeiecidas
no CUST e no CCT, celebradocom os usuÁRIos, e no CPST celebradocom o ONS, contendoas
condiçõestécnicase comerciaispara disponibilização
das suasINSTALAÇÔES DE TRANSMISSÃO
paraa operaçãointerligada.
Segunda Subcláusula - A TRANSMISSORA deveráapresentarà ANEEL, confonne instruções
das DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ANEXO I desteCONTRATO, em até
45 (quarentae cinco) diasapósa data de assinaturado CONTRATO, o projeto básicoque irá adotar
para a implantaçãodas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO. A ANEEL se posicionará,em um
prazo máximo de 30 (trinta) dias, quanto à liberação do projeto básico apresentadocom as
características técnicas das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em confonnidade com o
ANEXO m do Edita! de Leilão ~ 003/2001- ANEEL, CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS
TÉCNICOS BÁSICOS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - LOTE B, que consta do
Processon.\!48500.003034/01-14,o que não eximiráa TRANSMISSORA de total responsabilidade
pela suaaplicação.
Terceira Subcláusula - A TRANSMISSORA permitiráo livre acessoàs suasINSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO, conforme disposto na legislação,devendofinDar CCTs com os usuÁRIos que
a ela se conectarem,os quaisassumirãoos encargosda conexão,nos termos da ResoluçãoANEEL
Primeira

Subcláusula

n!! 281de 1 de outubrode 1999,republicada
em27dejunhode 2001.

Quarta Subcláusula - A TRANSMISSORA, para cumprimentode função de sistemainterligado e
para peffi1itir a conexão de outra CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO ou de usuÁRIos,
deverá:
I - Disponibilizaros estudos,projetose padrõestécnicosutilizadosnassuasinstalações;
[I - Promover, em acordo com a concessionária
acessante,
a cessãode uso ou transferênciade bens
e instalações,com o objetivo de otimizar os investimentose melhor caracterizaras respectivas
responsabilidades
pela operaçãoe manutençãodosmesmos;
111 - Compartilhar instalações e infra-estrutura existentes e permitir a edificação em áreas
disponíveis,sem remuneração,caso estasjá estejamsendoremuneradaspela RECEITA ANUAL
PERMITIDA; e
IV - observaro dispostona Resoluçãon2433 - ANEEL, de 10 de novembrode 2000.
Quinta Subcláusula - A TRANSMISSORA deveráintegrar o ONS como Agentede Transmissão,
com as responsabilidades
e os encargosde mantenedoradefinidosnos teffi10Sdo Estatuto do ONS,
aprovado pela ResoluçãoANEEL n2307, de 30 de setembrode 1998, com as alteraçõesaprovadas
pela ResoluçãoANEEL n2383, de 29 de setembrode 2000.
Sexta Subcláusula - A operaçãoe a manutençãodasINSTALAÇÔES DE TRANSMISSÃO objeto
deste CONTRATO serãode exclusivaresponsabilidade
da TRANSMISSORA, que se submeteráà
re!:,rulamentação
específicaestabelecidapela ANEEL e às regras operacionaisestabelecidaspelos
PROCEDIMENTOS DE REDE, bemcomo àscondiçõesconstantesdesteCONTRATO e do CPST.
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Sétima Subcláusula - No CCI, a ser celebrado entre a TRANSMISSORA e uma
CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO, deverá constar, sem se limitar, os procedimentos,
direitos e responsabilidades
daspartesabrangendoos seguintesaspectos:
I - Cessãode uso ou transferênciados bense instalações;
II - Períodode implantaçãodasinstalações;
m - Período de comissionamentoe testesdasinstalações;
IV - Fasede operaçãodasinstalações;
V - Programaçãointegradada manutenção;
VI - Condiçõesde trânsito de veículose pessoasnos arruamentose acessos;
VII - Segurançapatrímonialdasinstalações;
VIII - Procedimentosem situaçõesde emergência;
IX - Regimede cooperação;
X - Soluçãode controvérsiastécnico-operacionais;
XI - Responsabilidades
pelo fluxo de informações;
XII - Encargosdecorrentesda manutençãode rotina;
XIII - Condições do compartilhamentode bens.,instalaçõese infra-estrutura e as respectivas
responsabilidades
daspartes;
XIV - Condições para ampliar edificaçõesexistentesou construir novas edificações em áreas
disponíveisdassubestações;
e
XV - Condiçõescomerciais.,com as respectivasresponsabilidades
sobrepagamentose encargos.
Oitava Subcláusula - A TRANSMISSORA deverá, mediante ato autorizativo expedido pela
ANEEL, e com o correspondente estabelecimento de receita executar REFORÇOS e
AMPLIAÇÕES nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantesda REDE BÁSICA objeto
deste CONTRATO tendo em vista a prestaçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO de
que é titular.,que serãoreguladaspelasdisposiçõesdesteCONTRATO e pelosPROCEDIMENTOS
DE REDE.
Nona Subcláusula - Os custos incorridos pela CTEEP e aceitos pela ANEEL para fins de
indenização com os estudos e projetos de engenharia. e licenciamento ambiental da Linha de
Transmissão Chavantes - Botucatu no valor de R$ 114.898,65 (cento e quatorze mil e oitocentos e
noventa e oito reais e sessentae cinco centavos) deverão ser contabilizados pela TRANSMISSORA
nos tennos do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, como custo do
empreendimento e prevalecendo para todos os efeitos como custo administrável da Concessionária.
Décima Subcláusula - A TRANSMISSORA deverá construir, operar e manter as INSTALAÇÕES
DE TRANSMISSÃO, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas
as providências necessáriasjunto ao órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua
conta e risco, e cumprir todas as suas exigências.

Décima Primeira Subcláusula - São,ainda,obrigaçõese encargosda TRANSMISSORA:
I - Com o PODER CONCEDENTE:
a - organizar e manter atualizado o registro e inventário dos bens vinculadosà concessão,nos
tennos estabelecidospela regulamentaçãoespecíficaexpedidapela ANEEL, bem como zelar pela
integridadee segurançada~suasINSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;
I I1
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b - não alienar, ceder ou dar em garantia os ativos vinculados ao SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO, sema prévia e expressaautorizaçãoda ANEEL;
c - observaro dispostoem Resoluçãoda ANEEL, sobreo oferecimento,em garantia,da receitado
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO;
d - cumprir e fazer cumprir as normaslegaise regulamentares
do serviço, respondendo,peranteo
PODER CONCEDENTE, a ANEEL, usuários e terceiros pelos eventuais danos e prejuízos
causadosem decorrênciada exploraçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO concedidoe
reguladono presenteCONTRATO, comprovadarnente
de suaresponsabilidade;
e - prestarcontasà ANEEL, anualmente,da gestãodo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO
concedido,medianterelatório elaboradosegundoas prescriçõeslegaise regulamentaresespecíficas,
compreendendo, inclusive, o desempenho técnico operacional das instalações sob sua
responsabilidade;
f - prestar contas aos usuÁRIos,
anualmente,da gestão do SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO concedido, fornecendo informações específicas sobre os níveis de
disponibilidade,regularidade,continuidade,eficiência,segurança,atualidade,cortesia na prestação
do serviço e modicidade das tarifas, assegurandoampla divulgação nos meios de comunicação
acessíveisaos usuÁRIos;
g - submeterà aprovaçãoprévia da ANEEL os contratos, os acordos ou ajustescelebradoscom
acionistascontroladores,diretos ou indiretos,e empresascontroladasou coligadas,em especialos
que versem sobre direção, gerência,engenharia,contabilidade,consultoria,compras,construções,
empréstimos,vendasde ações,bem corno com pessoasfísicasou juridicas que façam parte, direta
ou indiretamente,de urna mesmaempresacontroladaou que tenhamdiretoresou administradores
comunsà TRANSMISSORA~
h - permitir aos encarregadosda fiscalizaçãoda ANEEL, e outros especialmentedesignadospara
essafinalidade,livre acesso,em qualquerépoca,às obras,equipamentose instalaçõesutilizados na
prestaçãodo serviço, bem corno aos registros administrativos,contábeis,técnicos, econômicose
financeiros~
i - efetuar o pagamentodos valores relativosà taxa de fiscalizaçãodo serviço concedido,fixados
pelaANEEL~
j - efetuaro pagamentoda cota anualda ReservaGlobal de Reversão- RGR,de acordocomasLeis
n~ 8.631, de 4 de marçode 1993e 9.648,de 27 de maio de 1998;
k - submeterà prévia aprovaçãoda ANEEL qualqueralteraçãodo seuEstatuto Social,transferência
de ações do bloco de controle societário que implique mudança desse controle bem como
reestruturaçãosocíetáriada empre~ e
I - manter registro contábil, em separado,das atividadesatípicas, não objeto da concessão,ou
constituir outra empresa,juridicamenteindependente,
parao exercíciodessasatividades.
[I - Com a qualidadedo serviçoconcedido:
a - manter, na fase de implantaçãodas instalaçõesde transmissãoe durante todo o periodo de
concessão,a capacitaçãotécnica igual ou superior a apresentadana pré-qualificaçãodo leilão que
originou este CONTRATO, admitindo-sea substituiçãode profissionaispor outros de experiência
equivalenteou superior;
b - manter atualizadatoda a documentaçãotécnica relativa aos equipamentose instalações,bem
como executar os desenhos"como construido", de forma a permitir a verificação dos mesmos

quandofor solicitado
peléJ_~EEL
oupeloONS,nostermosacordados
noCPST;t
1ft!

\lSTO
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Décima Segunda Subcláusula - A TRANSMISSORA fica obrigada a aplicar anualmenteo
montante de, no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida, em pesquisa e
desenvolvimentodo setor elétrico, nos termos da Lei n2 9.991, de 24 de julho de 2000, e da
regulamentaçãoespecífica.
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Décima Terceira Subcláusula - Parao cumprimento
do dispostono incisofi do art. 42da Lei n2

9.991, de 2000, a TRANSMISSORA deverá apresentarà ANEEL, anualmente,um Programa
contendo as ações e as respectivas metas fisicas e financeiras, observadasas diretrizes
estabelecidas
para a sua elaboração.O primeiro Programadeveráser apresentadoem até 180(cento
e oitenta) dias após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO, os que seseguiremem dataestabelecida
pelaANEEL.
Décima Quarta Subcláusula - O descumprimentoda obrigação da Subcláusulaanterior, bem
como das metas fisicas estabelecidasno Programa anual, ainda que parcialmente,sujeitará a
TRANSMISSORA à penalidadede multa limitada esta ao valor mínimo que deveria ser aplicado
conforme Décima SegundaSubcláusula.Havendo cumprimentodas metas fisicas sem que tenha
sido atingido o percentual mínimo estipulado na Décima SegundaSubcláusula,a diferençaserá
obrigatoriamente acrescida ao montante mínimo a ser aplicado no ano seguinte, com as
conseqüentes
repercussõesnos programase metas.
CLÁUSULA QUINTA - PRERROGATIVAS DA TRANSMlSSORA
Na condiçãode delegadado PODER CONCEDENTE, a TRANSMISSORA usufruirá,no exercício
da prestaçãodo serviço público que lhe é concedido,dentreoutras,dasseguintesprerrogativas:
I - liberdadena conduçãode seusnegócios,no gerenciamentodos recursoshumanose na escolhae
utilizaçãode tecnologiaadequadaao serviçoconcedido;
11- utilizar, pelo período da concessão,os terrenos de domínio público e estabelecer,sobre eles,
estradas,vias ou caminhosde acessoe servidõesque se tomarem necessáriosà exploraçãodo
serviçoconcedido,com sujeiçãoaosregulamentosadministrativos;
111 - promover desapropriações
e instituição de servidõesadministrativassobrebensdeclaradosde
utilidade pública" necessáriosà execuçãode serviçosou de obrasVinculadasao serviço concedido,
se responsabilizando
pelo pagamentodasindenizaçõescorrespondentes;
e
IV - construir estradas e implantar sistemasde telecomunicações,observado os regulamentos
administrativospróprios, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo na exploraçãodo serviço
concedido.
Primeira Subcláusula - Observadasas nonnas legais e regulamentares
específicas,a
TRANSMISSORA poderá oferecer, como garantiasde contratos de financiamento,os direitos
emergentes da concessão objeto
deste CONTRATO, desde que não comprometa a
operacionalizaçãoe a continuidadeda prestaçãodo serviço,observando-seo disposto nas alíneas
"b" e "c", inciso I, da DécimaPrimeiraSubcláusulada CláusulaQuartado presenteCONTRATO.
Segunda Subcláusula - A TRANSMISSORA poderá auferir receitas específicasde terceiros,
inclusive pela prestação de serviços de consultoria, construção, operação e manutençãode
instalaçõesde transmissãode energiaelétrica,de sinaisde dados,voz ou vídeo, devendo,paratanto,
finnar os respectivoscontratos com os interessados,observando-seo disposto na Quinta e Sexta
Subcláusulasda CláusulaSegundadesteCONTRATO.
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Terceira Subcláusula - As indisponibilidadesda prestaçãodo serviço, devidamentecomprovadas
pela TRANSMISSOM que decorramde situaçõesde sabotagem.de terrorismo e de catástrofes
consideradascalamidadespúblicas, as causadaspor caso fortuito ou de força maior, assim
estabelecidaspelo Código Civil Brasileiro, bem como as motivadaspelas necessidades
de obrasou
serviços de natureza técnica em suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ou de terceiros,
quando limitaçõestecnológicasassimexigirem.desdeque recomendadaspelo ONS e comunicadas
previamenteà ANEEL, não caracterizaminfraçãoao dispostonos incisos I e 11,parágrafo3!!,art.
6!!,da Lei n!?8.987, de 13 de fevereirode 1995.
Quarta Subcláusula - É asseguradaà TRANSMISSORA, medianteaplicaçãodos mecanismosde
revisão previstos na Cláusula Sexta. a manutençãodo equilíbrio econômico e financeiro deste
CONTRATO. Para fazer jus à revisão de sua RECEITA ANUAL PERMITIDA, a
TRANSMISSORA deverá apresentarrequerimentoà ANEEL, acompanhadode relatório que
demonstre o impacto da ocorrência na formação das despesas,receita e demais documentos
comprobatóriosjustificativos do pedido.
Quinta Subcláusula - A descobertade materiaisou objetosao longo da faixa de terra necessária
à
passagem das linhas de transmissão, de interesse geológico ou arqueológico, deverá ser
imediatamentecomunicadaao órgão competentee à ANEEL, por seremde propriedadeda União.
Caso a descobertaprovoque alteraçõesno presenteCONTRATO, as condiçõesdo mesmoserão
renegociadasnostermos da legislação.
Sexta Subcláusula - O descumprímentodos marcosintermediáriosdo cronogramade construção,
motivados por ocorrências no processo de licenciamento ambiental, não imputáveis à
TRANSMISSORA, desde que justificados e aceitos pela fiscalização da ANEEL, poderão
ocasionara revisãodos prazosdos cronogramasde construção,propostospelaTRANSMISSORA
Sétima Subcláusula - Eventuaisatrasosduranteo períodode construçãodas INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO, por ocorrênciasnão imputáveisà TRANSMISSORA, decorrentesde embargos
administrativos ou judiciais quanto ao uso da faixa de servidão da linha de transmissão,que
comprometamos prazos de execução,poderão,desdeque devidamentejustificados e aceitospela
fiscalizaçãoda ANEEL, ocasionara revisãodos cronogramasde construção.
Oitava Subcláusula - São de competênciaúnica e exclusivada TRANSMISSORA as açõesde
comando da operação, constituídas de acionamentoslocais, remotos ou por telecomando,nos
equipamentos de manobra ou dispositivos de controle pertencentesàs suas instalações do
SISTEMA DE TRANSMISSÃO.

-

cLÁUSULA SEXTA RECEITA DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO
A prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO se dará mediante o pagamentoà
TRANSMISSORA da RECEITA ANUAL PERMITillA (RA) de R$ 6.910.009,92(seis milhões,
novecentose dez mil, nove reais e noventa e dois centavos)a ser auferida a partir da data de
disponibilização para OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO,
objeto do presenteCONTRATO, nos termosdestaCláusula.
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Primeira Subcláusula

- A TRANSMISSORAreconh~ quea RECEITAANUAL PERMITillA

definida no Capll/ destaCláusula,em conjunto com as regrasde reajustee revisãoconstantesdesta
Cláusulasão suficientes,nestadata, para mantero equili'brioeconômicoe financeiroda concessão
de serviçopúblico, objeto desteCONTRATO.
Segunda Subcláusula - O valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA de que trata esta Cláusula
será reajustadaanualmente,no mês de julho de cada ano, desdea "Data de ReferênciaAnterior",
sendoestadefinida da seguinteforma:
I - No primeiro reajuste,a datade referênciaserá28 de setembrode 2001; e
II - Nos reajustessubseqüentes,
a data de inicio da vigênciado último reajuste,de acordo com o
dispostonestaCláusula.
Terceira Subcláusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA (RA) da TRANSMISSORA será
reajustadapara cadaano de prestaçãodo SERVIÇO DE TRANSMISSÃO pelafórmula abaixo:
~=~-l
xlVIi
Onde:
i =Ano de referênciaparao qual estarásendocalculadoo reajuste;
~ = RECEITA ANUAL PERMITIDA parao ano i;
RAt-. =RECEITA ANUAL PERMITIDA no ano i-I;
IVli = Resultado da divisão do IGP-M do segundo mês anterior à data do reajuste em
processamentopelo IGP-M do segundomês anterior à "Data de Referência"definida na Segunda
SubcláusuladestaCláusula;
IGP-M =
ÍndiceGeralde Preçosde Mercado,da Fundação
GetúlioVargasou, emcasode sua
extinção,o índicedefinido pelaANEEL parasucedê-lo;
Quarta Subcláusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA do ano "i" seráacrescidaou subtraída
de uma parcelade ajuste,correspondenteà diferençaentrea RECEITA ANUAL PERMITIDA e a
receitafaturada pela TRANSMISSO~ do ano "i-I ", pelaprestaçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO, decorrentedos procedimentosestabelecidosno CPST e no CUST para auferir a
RECEITA ANUAL PERMITIDA.
Quinta Subcláusula - A RECEITA ANUAL PERMITmA (RA) calculadasegundoos critérios
estabelecidos na Segunda e na Terceira Subcláusulasdesta Cláusula será faturada pela
TRANSMISSORA, a cada mês civil. em valor correspondea 1/12 (um doze avos) da RECEITA
ANUAL PERMITIDA, contra os usuÁRIos da RedeBásica.para pagamentonos prazos.datase
demaiscondiçõesestabelecidas
no CPST.

SextaSubcláusula- A RECEITAANUAL PERMITIDA(RA) estarásujeitaa desconto.mediante
redução em base mensal. refletindo a condição de disponibilidade das INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO. conformemetodologiadispostano CPST.
Sétima Subcláusula - A parcela referente ao descontoanual por indisponibilidadenão poderá
ultrapassar12.5% da RECEITA ANUAL PERMITillA da TRANSMISSORA, relativa ao período
contínuode 12 mesesanterioresao mêsda ocorrênciada indisponibilidade.inclusiveestemês.
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Oitava Subcláusula - No atendimentoao dispostono § 32, art. ~, da Lei n28.987/95,ressalvados
os impostossobrea renda,a criação,alteraçãoou extinçãode quaisquertributos ou encargoslegais,
após a assinaturadeste Contrato, quandocomprovadoseu impacto, implicará revisão das receitas,
paramaisou para menos,confonneo caso.
Nona Subcláusula - A ANEEL procederá, anualmente,à revisão da RECEITA ANUAL
PERMITIDA do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO pela execuçãode REFORÇOS e
- . .
AMPLIAÇOES nas INSTALAÇOES DE TRANSMISSAO, mcluslve as decorrentesde novos
padrõesde desempenhotécnico determinadospela ANEEL, confonne procedimentosdefinidos na
Oitava Subcláusulada CláusulaQuartadesteCONTRATO.
Décima Subcláusula - A ANEEL poderá,a qualquertempo, revisaro valor da RECEITA ANUAL
PERMITillA, visando contribuir para a modicidade tarifária do SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO, sempreque houver receita auferidacom outras atividades,nos tennos previstos
na SextaSubcláusulada CláusulaSegunda.
Décima Primeira Subcláusula - Pela disponibilizaçãodas INSTALAÇÔES DE TRANSMISSÃO
para OPERAÇÃO COMERCIAL, a TRANSMISSORA terá direito, nos primeiros 15 (quinze) anos
de OPERAÇÃO COMERCIAL, à RECEITA ANUAL PERMITillA (RA), resultante da sua
Proposta Financeira, vencedora do LEILÃO n2 003/2001 - ANEEL - LOTE A, reajustadae
revisadanos tennos das Subcláusulas
destaCláusula.
Décima Segunda Subcláusula - A partir do 162 (décimo sexto) ano de OPERAÇÃO
COMERCIAL, a RECEITA ANUAL PERMITillA da TRANSMISSORA seráde 500/0(cinqüenta
por cento) da RECEITA ANUAL PERMITillA do 152 ano de OPERAÇÃO CO:MERCIAL
estendendo-seaté o ténnino do prazo da concessãofixado neste CONTRATO. A esta receita
aplicam-seos critérios de reajustee revisãoprevistosnestaCláusula.
Décima Terceira Subcláusula - HavendoalteraçãounilateraldesteCONTRATO que afete o seu
inicial equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela TRANSMISSORA, a
ANEEL deveráadotar as medidasnecessárias
ao seurestabelecimento,
a partir da datada alteração.

cLÁUSULASÉTIMA

- FISCALIZAÇÃO

00 SERVIÇO

A prestaçãodo serviço, objeto desteCONTRATO, seráacompanhada,fiscalizadae controladapela
ANEEL.
Primeira Subcláusula - A fiscalizaçãoabrangeráo acompanhamentoe o controle das ações da
TRANSMISSORA nas áreas administrativa,técnica, comercial, econômica.financeirae contábil,
podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere
incompatíveiscom a prestação do serviço concedidoou que possamcomprometero equilíbrio
econômicoe financeiroda concessão.
Segunda Subcláusula - A fiscalização da ANEEL não exime nem diminui as responsabilidadesda
TRANSMISSORA quanto à adequação das suas obras e instalações, ao objeto da licitação, à
correção e legalidade dos registros contábeis, das operações financeiras e comerciais e à qualidade
dos serviços prestados.
Terceira Subcláusula - A contabilidade da TRANSMISSORA obedecerá às normas específicas
sobre Classificação de '-, o~tas e sobre o Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica
PROCURADOR!,'
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Quarta SubcláusuIa- A p-sc.alização
técnicae comercial
do serviçode energiaelétrica.entreoutros
pontos,abrangerá:
I - O projeto e a execuçãodas obras para implantaçãodasINSTALAÇÓES DE TRANSMISSÃO;

II - A observância
dasnonnaslegais,regulamentares
e contratuais;
li - O desempenho das instalaçõesde transmissãono tocante à qualidadee dispomõilidadedo
SERVIÇOPÚBLICO DE TRANSMISSÃO;
IV - A execução de programas de incremento à eficiência no SERVIÇO PÚBUCO DE
TRANSMISSÃO;
V

- A operaçãoe manutençãodo SERVIÇO PÚBUCO DE TRANSMISSÃO;

- As relações da TRANSMISSORA com os usuÁRIos; e
VII - A observânciados critérios, procedimentose nonnas operativasdefinidaspara o

VI

Sistema

Interligado.

Quinta Subcláusula
- A fiscalização
econômico-financeira
e contábil,entreoutrospontos,abrangerá:
I - A análisedo equihõrio econômicoe financeiro daconcessão;
II

-

A análise do cumprimento dos aspectos legais, regulamentares e contratuais decorrentes das

atividadesdesenvolvidas
pelaTRANSMISSO~
li - O examedos livros, registroscontábeise demaisinfonnaçãeseconômicase financeiras,bemcomo
os atosde gestãopraticadospelaTRANSMISSORA;e
IV

- O controle dos bensvinculadosà concessãoe dos bensda União, nos termos da legislaçãovigente.

Sexta Subcláusula-Os servidoresda ANEEL ou seusprepostos,especialmente
designados,
terãolivre
acesso,em qualquer época, a toda e qualquerdocumentação,obras, instalaçõese equipamentos
vinculadosao SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO,inclusiveseusregistroscontábeis,podendo
requisitar,de qualquersetor ou pessoada TRANSMISSORA,
infonDações
e esclarecimentos
que
pennitamaferir a correta execuçãodesteCONTRATO,bem como os dadosconsiderados
necessários
para o controle estatístico e planejamentodo sistema elétrico nacional, ficando vedado à
TRANSMISSORA,restringir,sobqualqueralegação,
o dispostonestaSubcláusula.
Sétima Subcláusula- O desatendimento
pela TRANSMISSORAdas solicitações,recomendações
e
detenninações da fiscalização implicará a aplicação das penalidadesprevistas nas nonnas
rebJUlamentadoras
sobreo assuntoou definidasnascláusulas
desteCONTRATO.
Oitava Subcláusula - A fiscalizaçãoda ANEEL avaliaráo grau de satisfaçãodos usuárioscom o
serviçoconcedido,podendo,inclusive,publicaros resultados,abrangendo
aspectoscomoo atendimento
ao usuárioe os referidosna PrimeiraSubcláusula
da CláusulaTerceiradesteCONTRATO.
Nona Subcláusula- A fiscalizaçãoda ANEEL elaboraráe diwlgará relatórioscompreendendo
os
serviços,objeto destaconcessão,sobreos pontosenumerados
na Quartae Quinta Subcláusulas
desta
Cláusula.
Décima Subcláusula- A Garantiade Fiel Cumprimentoapresentada
na assinaturado CONTRATO
será devolvida em até 90 (noventa) dias após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, devidamente
comprovadapela fi~.mizaçãoda ANEEL, com a
lavraturado respectivotenDOdeliberaçãoe disponibilização
parao SISTEMA INTERLIGADO.
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CLÁusULA OITAVA - PENALmADES
Por infrações às disposições legais, regulamentarese contratuais, pertinentes ao SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, a TRANSMISSORA estará sujeita às penalidadesprevistas na
legislação, especialmenteàquelas estabeleci
das em Resoluções da ANEEL, sem prejuízo do
disposto no inciso III, art. 17, Anexo L do Decreton2 2.335,de 6 de outubrode 1997,e nas
CláusulasNona e DécimadesteCONTRATO.
Primeira Subcláusula - A TRANSMISSORA estarásujeita à penalidade,entre outras, de multa,
aplicadapela ANEEL, nos termos da Resoluçãon2318, de 6 de outubro de 1998,no valor máximo,
por infração incorrida, de 2% (dois por cento) do valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA da
TRANSMISSORA nos últimos 12 (doze) mesesanterioresà lavratura do auto de infração, nos
termos da regulamentação
Segunda Subcláusula - As penalidadese o valor das multas guardarãoproporcionalidadecom a
gravidade da infração e serão aplicadas pela ANEEL mediante procedimento administrativo
tramitado por iniciativa da ANEEL, asseguradoá TRANSMISSORA amplo direito de defesae o
contraditório.

Terceira Subcláusula- A TRANSMISSORA
estarásujeitaa aplicaçãode penalidade,
nostermos
da Primeira SubcláusuladestaCLÁUSULA, sempreque o somatóriodos Descontos,de que trata a
Sexta Subcláusulada CLÁUSULA SEXTA, considerandosempreo período continuo de 12 meses
anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade,inclusive este mês, alcançar 12,5% da
RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA.
Quarta Subcláusula - Poderá ser declarada a caducidade da concessão regulada neste
CONTRATO, nos termos da SextaSubcláusulada CLÁUSULA DÉCIMA, casoocorra interrupção
do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO por indisponibilidadeda Linha de Transmissão,das
ENTRADAS DE LINHA ou de UNIDADES TRANSFORMADORAS,por um prazo superiora 30
(trinta) dias consecutivos,sem que a TRANSMISSORA promova uma alternativaequivalente,a
juízo da fiscalizaçãoda ANEEL, apósouvido o ONS.
Quinta Subcláusula - Nos casos de descumprimentopela TRANSMISSORA das penalidades
impostaspor infração ou notificaçãoou determinaçãoda ANEEL ou dos PROCEDIMENTOSDE
REDE, poderá ser decretadaa caducidadeda concessão,na forma estabeleci
da na Lei e neste
CONTRATO, sem prejuízo da apuraçãodas responsabilidades
da TRANSMISSORA perante o
PODER CONCEDENTE, a ANEEL, USUÁRIOSe terceiros,e dasindenizaçõescabíveis.~
Sexta Subcláusula- Alternativamente
à declaraçãode caducidade,previstana CLÁUSULA

DÉCIMA desteCONTRATO, poderáa ANEEL promovera subconcessão
ou desapropriarasações
que compõemo controle societárioda TRANSMISSORA e levá-Iasa Leilão Público. No casode
desapropriação,a indenizaçãodevida na forma da Lei dar-se-á com recursos provenientesda
alienação,em leilão público, dasaçõesdesapropriadas.
Sétima Subcláusula - Ocorrendo atrasos nos marcos intennediários infonnados pela
TRANSMISSORA nos cronogramaspropostosna Primeira Subcláusulada CláusulaSegundaou na
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO. a
TRANSMISSORA estará sujeita às penalidadesprevistasna legislação.neste CONTRATO e no
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CLAUSULA NONA INTERVENÇAO NA CONCESSAO
Sem prejuízo das penalidadescabíveise dasresponsabilidades
incidentes,a ANEEL poderáintervir
na concessão,nos termos da lei n° 8.987 de 1995, a qualquertempo, para assegurara prestação
adequada do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO ou o cumprimento, pela
TRANSMISSORA, dasnormaslegais,regulamentares
e contratuais.
Primeira Subcláusula - A intervençãoserádeterminadapor Resoluçãoda ANEEL, que designará
o lnterventor, o prazo, os objetivos e limites da intervenção,devendo ser instauradoprocesso
administrativo em 30 (trinta) dias após a publicação da Resolução, para apurar as causas
determinantesda medida e as responsabilidades
incidentes,assegurando-seà TRANSMISSORA
amplo direito de defesae o contraditório.
Segunda Subcláusula - Se o procedimentoadministrativonão for concluídodentrode 180(cento e
oitenta) dias, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se à TRANSMISSORA a
administraçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO.
Terceira Subcláusula - Serádeclaradaa nulidadeda intervençãose ficar comprovadoque estanão
observou os pressupostos legais e regulamentares,devendo o SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO ser imediatamentedevolvidoà TRANSMISSORA, semprejuízode seudireito de
indenização.
Quarta Subcláusula - Cessadaa intervenção,se não for extinta a concessão,a administraçãodo
SERViÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO será devolvida à TRANSMISSORA, precedida de
prestaçãode contaspelo interventor,que responderápelosatospraticadosdurantea suagestão.

-

cLÁUSULA DÉC~

EXTmçÃO

DA CONCESSÃO

E REVERSÃO

DOS BENS

VINCULADOS
A concessãopara exploraçãodo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, regulada por este
CONTRATO, seráconsideradaextinta, observadas
as nonnaslegaisespecíficas,quandoocorrer:
1- Advento do termo final do CONTRATO;
11- Encampaçãodo serviço;
111- Caducidade;
IV - Rescisão;
V - Anulação decorrentede vício ou irregularidadeconstatadosno procedimentoou no ato de sua
outorga; e
VI - Falênciaou extinçãoda TRANSMISSORA
Primeira Subcláusula- O adventodo tenDOfinal desteCONTRATO detennina,de pleno direito, a
extinção da concessão,facultando-seà ANEEL, a seu exclusivocritério, prorrogá-lo até a assunção
de nova TRANSMISSORA.
Segunda Subcláusula - A extinção da concessãodetenninará,de pleno direito, a reversão,ao
PODER CONCEDENTE dos bens vinculados ao serviço, procedendo-seaos levantamentose
avaliações,bem como à determinaçãodo montanteda indenizaçãodevida à TRANSMISSORA,
observadosos valorese asdatasde suaincorporaçãoao sistemaelétrico.
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Terceira Subcláusula - Havendo reversão dos bens vinculados ao serviço em virtude da extinção da
concessãoestes deverão estar em condiçõesadequadasde operação com as característicase requisitos
técnicos básicos,mantidas em acordo com os procedimentosde Rede que pennitam a plena continuidade
do serviço público da transmissãode energia elétrica e com expectativa de vida útil nunca inferiores
àquelasprevistas na Resolução n244, de 17 de março de 1999, que trata da taxa de depreciaçãodos bens
vinculados ao Serviço Público de Transmissão.
Quarta Subcláusula - Para efeito da reversão,os bensvinculados ao serviçoconcedido sãoos utilizados,
direta ou indiretamente, exclusiva e pennanentemente,na prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSMISSÃO.

Quinta Subcláusula - Para atenderao interessepúblico, medianteLei autorizadora,o PODER
CONCEDENTE poderá retomar o serviço,após prévio pagamentoda indenizaçãodas parcelasdos
investimentosvinculadosa bensreversíveis,inclusiveserviçoda dívida e outros encargos,aindanão
amortizadosou depreciados,que tenhamsido realiz~dospela TRANSMISSORA, para garantir a
continuidadee a atualidadedo serviço.
Sexta Subcláusula - Verificadas quaisquer das hipóteses de inadimplemento previstas na legislação
específicae neste CONTRATO, a ANEEL promoverá a declaraçãode caducidadeda concessão,que será
precedida de processo administrativo para verificação das infrações ou falhas da TRANSMISSORA.
asseguradoo contraditório e o direito de defesa à TRANSMISSORA e garantida a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis,ainda não amortizados ou depreciados,que
tenham sido realizadoscom a devidaautorizaçãoda ANEEL e com o objetivo de garantir a continuidadee
atualidadedo serviço. Da indenjzaçãoapuradaserãodeduzidosos valores das multas devidase dos danos
causadospela TRANSMISSORA relativosao fato motivador da caducidade
Sétima Subcláusula -Para efeito das indenizaçõesde que tratam as Segunda.Terceira, Quarta e Quinta
Subcláusulas..o valor de indenizaçãodos bens reversíveisserá aquele resultantede inventário procedido
pela ANEEL ou preposto especialmentedesignado..e seu pagamento r~li7.ado com os recursos da
ReservaGlobal de Reversão RGR. na forma do art. 33 do Decreto o!!41.019, de 26 de fevereiro de 1957..
Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica. e do art. 4Qda Lei o!! 5.655, de 20 de maio de 1971,
alterado pelo art. ~ da Lei o!! 8.631, de 1993, ou de outra forma que a lei vier a definir, atualizado
monetariamenteaté a data do pagamento,após finali7;1noo processoadministrativo e esgotadostodos os
prazos e instânciasde recursos

-

Oitava Subcláusula- O processoadministrativode inadimplemento
não seráinstauradoaté quetenha
sido dado inteiro conhecimento à TRANSMISSORA das infrações incorridas.,bem como fixado prazo
para a mesmaprovidenciar as correçõesde acordo com os termos do processode fiscalizaçãoda ANEEL.
Nona Subcláusula - A declaraçãode caducidadenão acarretará,parao PODER CONCEDENTE ou para
a ANEEL.. qualquer responsabilidadeem relação a ônus, encargosou compromissos com terceiros que
tenham contrato com a TRANSMISSORA. nem com relaçãoaos empregadosdesta.

Décima Subcláusula - Mediante ação judicial especialmentemovida para este fim, poderá a
TRANSMISSORA promover a rescisãodeste CONTRATO, no caso de descumprimento,pelo
PODER CONCEDENTE, das normasaqui estabelecidas.
Nessahipótese,a TRANSMISSORA não
poderáinterromper a prestaçãodo serviçoenquantonão transitaremjulgado a decisãojudicial que
decretea extinçélodest ONTRATO. .
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Décima Primeira Subcláusula - Em qualquer hipótese de extinção da concessão, o PODER
CONCEDENTE assumirá a prestaçãodo serviço, diretamenteou através de prepostos, para garantir a
continuidade e regularidadedo SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMPRO~SO

DO ACIONISTA CONTROLADOR

O ACIONISTA CONTROLADOR obriga-se a não transferir, ceder ou de qualquer funna alienar,direta
ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as ações que compõem o controle societário da
TRANSMISSOM sem a prévia anuênciada ANEEL.
Primeira Subcláusula - A transferência,integral ou parcial, de ações que fazem parte do controle
acionário, só será reconhecida pela ANEEL quando o novo acionista controlador assinar tenDO de
anuênciae submissãoàs cláusulasdesteCONTRATO e às normaslegaise regulamentaresda concessão.

Segunda Subcláusula - O ACIONISTA CONTROLADOR assinao presenteCONTRATO como
intelVeniente
e garantidor,assumindo
solidariamente
todasobrigações
e encargosora estabelecidos.
CLÁuSULA DÉCIMA SEGUNDA - PRAZO DA CONCESSÃO
A presenteconcessãoparatransmissão
de energiaelétricatem prazode 30 (trinta) anos,contadoa partir
da assinatura
desteCONTRATO.
Primeira SubcláusuJa - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurara continuidade e qualidadedo
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO e com base nos relatórios técnicos específicosprepar"ados
pela fiscalizaçãoda ANEEL, o prazo da concessãopoderá ser prorrogado por no máximo igual periodo,
de acordo com o que dispõe o parágrafio32 do art. 42 da Lei n2 9.074/95, mediante requerimento da
TRANSMISSORA ao PODER CONCEDENTE. A eventual prorrogação do prazo da concessãoestará
subordinadaao interessepúblico e à revisãodas condiçõesestipuladasnesteCONTRATO.
Segunda Subcláusula

- O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 36 (trinta e seis)

meses antes do ténnino do prazo deste CONTRATO, acompanhado dos comprovantes de regularidade e
adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e encargos asswnidos com os
órgãos da Administração Pública, referentes à prestação do serviço público de energia elétrica, bem como
de quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e regulamentares então vigentes.

Terceira Subcláusula - A ANEEL rnanifestar-se-ásobre o requerimento de prorrogação até o 189;
(décimo-oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão.Na análisedo pedido de prorrogação a
ANEEL levará em consideraçãoas infonnaçães coletadasao longo de todo o período de concessãosobre
os serviços prestados,devendoaprovar ou rejeitar o pleito dentro do prazo previsto nestaSubclâtJSI~acLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA
- MODO AMIGÁVEL
DE SOLUÇÃO
DE
DIVERGÊNCIAS

E FORO DO CONTRATO

Resguardadoo interessepúblico, na hipótesede divergênciana interpretaçãoou execuçãode dispositivos
do presente CONTRATO, a TRANSMISSORA poderá solicitar às áreas organizacionaisda ANEEL
afetas ao assunto,a realizaçãode audiênciascom a finalidadede harmonizar os entendimentos,confonne
procedimento aplicável.
Subcláusula ÚDica - Para dirimir as dúvidas ou controvérsiasnão solucionadasde modo amigáveLna
ronDa indicada no caput desta Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal da SessãoJudiciária do
Distrito Federal,com renúnciaexpressadas partesa outros, por mais privilegiados que forem.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO
O presenteCONTRATO seráregistradoe arquivadona ANEEL, que providenciará,dentro dos 20
(vinte) dias de suaassinatura,a publicaçãode seuextratono Diário Oficial.
Assim estandoajustado, fizeram as partes lavrar o presenteinstrumento,em 3 (três) vias, de igual
teor, que são assinadaspelos representantesda ANEEL e da TRANSMISSORA, juntamentecom
duastestemunhas,para os devidosefeitoslegais.

-

Brasília DF, em 21 de dezembrode 2001

PELA ANEEL:

JOSÉ MÁRIO MlRANDA ARDO
Diretor-Geral
PELA TRANSMlSSORA:

JM::rJA\.

~

JOSÉ SWNEI COLOMBO MARTINI
Presidente

Diretor Técnico

PELO ACIONISTA CONTROLADOR:(

ARCE
de Estadode Energia

sa
CPF:309.880.471-87
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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Confonne previsto no Edita!, item 4.8, e parafins de verificaçãoda conformidadecom os requisitos
técnicosexigidos,a TRANSMISSORA deveráapresentarà ANEEL para liberaçãoo Projeto BáSico
das instalaçõese de acordo com o Relatório "Diretrizes para Projeto Básico de Sistemasde
Transmissão"

- DNAEE-ELETROBRAS
e a iternização

a seguir:

ESTUDOS DE SISTEMA E ENGENHARIA
A TRANSMISSORA deverá apresentaros relatórios dos estudos apresentadosno item

8

Sempreque solicitado, a TRANSMISSORA deverácomprovar medianteestudo que as soluções
adotadas nas especificaçõese projetos das instalaçõesde transmissãoobjeto deste anexo são
adequadas.
Projeto Básico das Subestações
Os documentosde projeto básicoda subestação
deverãoincluir:

.

Relaçãode nonnastécnicasoficiaisutilizadas.
. Critérios de projeto para as obras civis, projeto eletromecânico,sistemasde proteção,
comando, supervisãoe telecomunicações,
instalaçõesde blindageme aterramento,inclusive
premissasadotadas.
Desenhode locaçãodasinstalações.
. Diagramaunifilar.
. Desenhode arquiteturadasconstruções:plantas,cortese fachadas.
. Arranjo geral dos pátios: plantae cortestípicos.
Arranjo dos sistemasde blindageme atelTamento.
. Caracteristicastécnicas dos equipamentos,conforme indicado no 4.3, e dos materiais
pnnClpals.
. Descrição dos sistemasprevistospara proteção, comando, supervisãoe telecomunicações,
inclusivediagramasesquemáticos.
. Descrição dos sistemas auxiliares, inclusive diagramas esquemáticose folha de dados
técnicosde equipamentose materiaisprincipais.
Projeto Básico da Linha de Transmissão
Os documentosde projeto básicoda linhade transmissãodeverãoapresentar:

.

.

Relatóriotécnico
Relatório técnico com roteiro completo e descrição detalhada do tratamento e das hipóteses
assumidaspara os dados de vento, as pressõesdinâmicase as cargasresultantes,os esquemase as
hipótesesde carregamentose o respectivomemorialde cálculo com o dimensionamentocompleto
dos suportesincluindo:

.

.

Mapas(isótacas)
EstaçõesAnemométricasusadas
Velocidade Máxima Anual de vento a 10m de altura e média de 3 segundos,tempo de
retomo de 250 anose tambémcom médiade 10minutos.
il f l
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Média de VelocidadeMáxima Anual de vento a 10r0de altura e médiade 3 segundos,tempo
de retomo de 250 anose tambémcom médiade 10 minutos.

.
.

CoeficientedevariaçãodaVelocidade
MáximaAnuala 10mdealtura(emporcentagem).
Coeficientesde rajadasa 10mde altura e médiade 10 minutos.

Normase documentaçãode Projetos.
Os seguintesdocumentose normasdeverãoserapresentados:

..
.

.
.

Relaçãode normastécnicasoficiais utiliz~das.
Memorial de cálculo dos suportes.
Desenhoda diretriz selecionadae suaseventuaisinterferências.
Desenhoda faixa de passagem,
"clearances"e distânciasde segurança.
Regulaçãomecânicados cabos: característicasfísicas, estadosbásicose pressãoresultante
dos ventos.
Suporte(estruturametálicaou de concretoarmadoe ou especiais);

.
.

..

Desenhosdassilhuetascom asdimensõespríncipais;
Coeficientesde segurança;
. Pressões de ventos atuantes (cabos e suportes), coeficientes de arrasto, forças
resultantese pontosde aplicação;
. Esquemasde carregamentose cargasatuantes;
Cargasresultantesnasfundações;
Ensaio de carregamentode protótipo (para os suportes de suspensãosimples de maior
incidência);
Programa preliminar do ensaiode carregamentoa ser realizado com a indicação da data
prevista,hipótesese a determinaçãodascargas(Kgt) e respectivoslocaisde aplicação;
Tipos de fundações:critériosde dimensionamento
e desenhosdirnensionais;
Caboscondutores:características;
Cabospára-raios:caracteristicas~
Cadeiasde isoladores:coordenaçãoeletromecânica,
desenhose demaiscaracterísticas;
Contrapeso:características,material.,métodoe critérios de dimensionamento;
Ferragens,espaçadorese acessórios~
Descrição.,ensaiosde tipo, características
físicase desenhosde fabricação.
Vibraçõeseólicas:
Relatórios dos Estudos de vibraçãoeólica e de sistemasde amortecimentospara fins de
controle da fadiga dos cabos.
. Projeto do sistemade amortecimentopara fins de controle da fadiga dos cabos de
forma a garantir a ausênciade danosaoscabos.

.

.
.

.
.
.

.
.
.
.

t'""'\

Tipos, características
de aplicaçãoe relatóriosde ensaiosde cargasparaos suportes
pré-existentes;

.
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A
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ANEXO 11
CARTA COMPROMISSO PARA O GRUPO B, EM ATENDIMENTO À LETRA "e" DO
SUBITEM 7.3.2 DO EDIT AL DE LEILÃO N2 003/2001- ANEEL.
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da: C~...~'I;i()

COIUf;lIO

da: Trill1!ill1i!\.'l;iu li" '-13 200'

\.~EEI

('11:I:P Ali. 25 ~ 33
AGENCIANACIONAL
Df
E/fUGIA ELtTRICA

Na qualidade
de representante~ legais da empresa
COMPANHIA
DE
TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, com sede na Rua Bela
Cintra. 847. Consolação. São Paulo, Capital, inscrita no CNPJJMF sob n°
02.998.611/001-04, participante do Leilão - ANEEL N° 003/2001, cujo objeto é o Lote
B - L T CHA V ANTES - BaTUCA TU - 230 kV, no cumprimento do subitem "e" do item
7.3.2 do Edital, declaramos ter pleno conhecimento de todos os requisitos exigido
neste Edital e que os mesmos foram considerados na elaboração da Proposta
Financeira apresentada. e sendo a empresa vencedora do certame, assumimos o
compromisso de atender rigorosamente os requisitos e exigências constantes no
Anexo 7 do Edital - (CARACTERíSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS BAslCAS
DAS INSTALAÇÕES
DE TRANSMISSÃO) na elaboração dos projetos e na
construção, operação e manutenção das INSTALAÇOES DE TRANSMISSÃO,
ficando sujeitos, pelo descumprimento da presente Carta Compromisso, às
penalidades previstas na legislação.
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ANEXOm
CRONOGRAMAS DE ~PLANT AÇÃO DAS OBRAS DO GRUPO B - LffiHA DE
TRANSMISSÃO CHAVANTES- BOTUCATU APRESENTADOS PELA TRANSMISSORA
EM A TEND~ENTO AO ITEM 4.8 DO EDITAL DE LEILÃO 003/2001- ANEEL.
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ANEXO IV
ORÇAMENTOS PARA O GRUPO 8 APRESENTADOS PELA TRANSMISSORA, EM
ATENDIMENTO AO ITEM 4.9 DO EDITAL DE LEILÃO NQ 003/2001- ANEEL

~

':
..c,

AGENCIA
NACIOMAL
DE ':,,':.
ENERGIA
ELtTRICA
.::::: .

Ó;ATÁ:O8JNOVEMBROIO1.":

NOME:OBRA:: SECHAVANTE$~BAYlTCH'AVA"Tas1BOtuCAtuo
:.
o.:
o,
o .,

DE:23Ô~:::
:0:

,000

::~:~.;.:::R.~:.:~;~,.
:..~

i1~~Í~~5

INVESTlMENTOS

- ENGENHARIA
1.1 ESTUDOS E PROJETOS

GL

01

2.1 EXECUÇAO DE FUNDAÇOES
2.2 ESCAVAÇAO EM SOLO

GL
GL
GL
GL

01
01
01
01

TON
GL
GL
GL
GL

05
01
01
01
01

,., - OBRAS

2.3 REATERRO
3

-

2.4 CONSTRlJÇAO CIVIL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

-

3.1 ~RRAMENTOS E PÓRTICOS
3.2 PAINES - QUADROS
3.3 MALHA DE TERRA

3.4 EQUIPAMENTOS
3.5 ACESSORIOS
. - MONTAGEM EQUIPAMENTOS

31.742,001

31.742,001

128.864,001

128.864,001

33.216,00
17.600,00

33.216,00
17.600,00

147.480,00

3.769,00

147.480,00

18.845,001

987 .230,OO~

19.000,00;
1.138.709,14'
196.523,30;

S-.TRANSPORTESE FRETES
;.

OUTROS

.r

-MAO

DE

OBRA

8

- TOTAL GERAL

--

(ADIMINIST.,

FISCAL

E CUSTO

FIXO)

4.892.234,51

li!

~

~

J ~

: "" ~";'"'.:".'::
~i::; ,;;'j:',::

i;~~~;;:~~~:;~;j;~l;j~;;~:.:

ANEt:L

::ii';.;::';';';

::::;:~'

;;::~;::;~,:~;::;:~::,;

:": :.,:'".: ;:::',

;:;!.:!

:::;::~

~~~:;:

,

;:~,f.

.

. ."..',,',,:,;.

- ENGENHARIA
""

ESTUDOS E PROJETOS
-1.1
OBRAS
2.1 EXECUÇAO _9E FUNDAÇOES

2.2 ESCAVAçAQ EM~~O
2.3 REATERRO
I
2.4 CONStRUÇAO CIVIL-~
13 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
3.1 BARRAMENTOS

!i

--

GL

01

31.742.001

31.742,00

GL
GL
GL

01

õi
õ1

114.510,00
28.628,00
14.313,00

114.510,00
28.628,00
14.313,00
128.825,00

GL-o-1-

-

TON
GL
GL
GL
GL

E PORTICOS

3.2 PAIN~S --a-UADROS

3.3 MALHA DE TERRA
3.4 EQUIPAMENTOS
3.5 ACESSORIOS
4
MONTAGEM EQUIPAMENTOS
5 - TRANSPORTES E FRETES
6 - OUTROS (ENSAIOS TIPO, SOBRESSALENTES E TREINAMENTOS)
M O DE OBRA (ADIMINIST., FISCAL E CUSTO FIXO)
-- -

-

8 - TOTAL GERAL
~

04
01
01
01
01

~-

3.769,00
870.153,00
18.000,00
1.025.212,00
157.684,20

;
I

15.076,00
870.153,001
18~~~
1.025.212,001
157.684,201

255.883,00
21.680,00
274.597,60
1.319.401,78
4.215.105,58

LOCAL E DATA :sAo PAULO, 08 DE NOVEMBRO DE 2001

~
NOME DOS ENGENHEIROS/CREA :

128.825,001

~

.l-c::-,,"

j--=~.
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ENGENHARIA
GL
GL
GL
GL

1~~~~jeto
12 LevantamentosTopográficos
1.3 Sondage~

1.4 M~ Amme~ (Licenci~nto)

01
01
01
01

370.518,00
115.000,00
350.000,00

t_~~.698.00I

,., - MATERIAIS

2.1 EstnIturas
22 CabosCondutor.
2.3 CabosPára-raios
2.4 Contrapeso
2.5 Ferragensdas Cadeias
2.6 Isoladores
2.7 Espaçador.
2.8 Acessórios
3

de

Servidão,

Acessos

e Canteir~
- ---

--~

de Contrapeso

- ADMI~_ISTRAÇAO/FISCAUZAÇA~
- TOTAL GERAL

18~roTAL

GERAL POR KM DE LT-

NOME DO ENGENHEIRO/CREA

Ton

83

Ton

45

GL

01

Unid

22000

Unid

6200
01

Ismar Esaú dos Santos

l.:;:;:::f~V-~--

~t

G[

01

2.776,06 4.719.302,00
7291,79
6.577.194,58
4.515,42
374.779,86
4.098,61
184.437,45
918.140,00
918.140,00:
33,561
738.320,001

7.78
414.536,81
TI)tal Materiais

Dor km de LTI

48.236,00:
414.536,811
13.974.946,70
102.006,91

631.804,30

631.804,30
565.427,00
1.969.461,00
1.331.984,00
2.131.606,OO~

270.440,00
6.268.918,001
45.758:531

T~!aJ Construção e Montagem por km de L~IGL
01
4.106.333,901
GL
01
26.618.700,90
GL
137
194.297,09

lOCAL E DATA: Slo Paulo, 09 de novembro de 2001
ASSINATURA:

~

01
565.427,00
01
1.969.461,00
01
1.331.984,00
01
2.131.606,00
01
270.440,00
Total Constnlclo~MontaRem

4.4 InstalaçAOde Cabos e Acessórios

'5

Ton

'

GL
GL
GL
GL
GL

--

42 Execuçaodas Funda~s4.3 Montagem~rt~
4.5 Insta~o

i 1700

Total M~is

3.1 Avaliação,Aquisiçãoe Formalizaçãodas Propriedades i
J - CONSTRUÇ O E MONTAGEM
Faixa

Ton

GL

- FAIXA DE SERVlDAO
4.1

370.518,00
115.000,00
350.000,00I
801.18~1

-CREA N° 040017067 -68 Região

