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para o Sistema de lluminacao Pdblica com Cessao de Postes
para Fixacao do Conjunto do Sistema de lluminagao Pablica.
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA
0 SISTEMA DE ILUMINACAO P0BLICA COIVI

CESSAO
i

DE

DisTRiBuleAO
___

|/61C)

POSTES

PARA

FIXACAO

DO

CONJUNTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
P0BLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COPEL

s.A.

E

a

MUNlcipio

DE

MERCEDES, NA FORMA ABAIXO:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS:
DE UM LADO:

A COPEL DISTRIBUICAO S.A. sociedade por ag6es, concessionarias de servico
pdblico federal de distribuigao e comercializa9ao de energia el6trica, subsidiaria

integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, com sede na Rua Jose
lzidoro Biazetto,158, em Curitiba -PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurl'dicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n. ° 04.368.898/0001-06 e
lnscricao Estadual n.a 90.233.073-99, doravante denominada CONCESSIONARIA

neste ato representada pelo sou Gerente de Divisao de Gestao da Cobranga do
Poder Pdblico da Distribuicao, Sr, Evandro Luiz Zaclikevisc ao final assinado;
E DE OUTRO LADO:

o MUNICIPIO DE MERCEDES inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.a 95.719.373/0001-23, com sede na R
Dr. Osvaldo Cruz, 555 - CEP 85998-000 em Mercedes, Estado do Parana
doravante denominado MUNICIPIO, representado pela sua Prefeita Municipal, Sra.
Cleci Maria Rambo Loffi, ao final assinado.

CONSIDERANDO a necessidade de regular o fornecimento de energia eletrica destinado a
prestagao do servico de iluminacao pablica instalado em areas de dominio poblico, as partes
ACORDAM em fimar o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato de Fornecimento de
Energia Eletrica para o Sistema de llumina9ao Pdblica com Cessao de Postes para fixaeao do
conjunto do Sistema de lluminagao Publica, adiante designado CONTRATO, mediante as
clausulas e condie6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A Clausula 1.3 do contrato ora aditado, a partir desta data, passafa a vigorar com o seguinte
texto:

1.3. Aplica-se ao objeto deste Contrato as seguintes normas tecnicas e normas jurfdicas,
naquilo que forem aplicaveis:
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Termo aditivo ao contrato de Fomecimento de Energia Eletrica

para o Sistema de lluminacao Pdbljca com Cessao de Postes
para Fixacac> do Conjunto do Sistema de lluminacao Publica.

c) Lei 9.427/96;

d) Resolugao Normativa n° 414, de 09/09/2010, da Agencia Nacional de Energia
E16trica - ANEEL;

e) NTC 841050 -Normas T6cnicas de Projeto de lluminagao Ptlblica;
f) NTC 848500 a 848688 - Normas T6cnicas de Montagem de Redes de lluminagao
Publica;

g) Norma Regulamentadora NR -10 - Seguranca em lnstalag6es e Serviaps em
Eletricidade, do Ministerio do Trabalho e Emprego;
h) Norma Regulamentadora NR -15 - Atividades e Operag6es lnsalubres, do
Minist6rio do Trabalho e Emprego;
i) Norma Regulamentadora NR - 6 - Equipamentos de Prote9ao Individual, do
Minist6rio do Trabalho e Emprego;
j) PRODIST - Procedimentos de Distribui9ao de Energia E16trica no sistema el6trico
nacional e seus respectivos m6dulos; e
k) Resolucao Homologat6ria n° 2590, de 13/08/19 da ANEEL.

CLAUSuLA SEGUNDA
A Clausula 8.1 do contrato ora aditado, a partir desta data, passara a vigorar com o seguinte
texto:

8.1. Os consumos de energia el6trica do sistema de iluminacao pdblica serao faturados com
base na quantidade e potencia das lampadas e respectivos equipamentos auxiliares
instalados, considerando-se 11 horas e 26 minutos (onze horas e vinte e seis minutos) par dia
para a iluminagao poblica normal e 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, no caso de tdneis
e demais logradouros pdblicos que necessitem de iluminagao permanente, conforme
detemina a Resolugao ANEEL 414/2010, calculados de acordo com a seguinte formula:

W x horas
1000

•

kwh=[Zwxhoras/1000)
Onde:
kwh = Total do consumo a faturar;
W = Somat6rio das potencias (em watts) das lampadas e equipamentos auxiliares x
quantidades;
horas = Quantidade de horas de funcionamento por dia em 11 horas e 26 minutos (onze
horas e vinte e seis minutos) em caso de iluminacao pdblica normal ou 24 horas (vinte e

quatro horas) em caso de necessidade de iluminacao pdblica permanente. (Em casos onde
houver equipamento automatico de controle de carga que reduzam o consumo de energia
el6trica do sistema de iluminaeao pt]blica instalado, considerar o tempo de funcionamento
programado):
1000 = conversao de W em kw.
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D6 ESTADO DO PARANA

para o Sistema de lluminaoao Ptlblica com Cessao de Postes
para Fixacao do Conjunto do Sistema de lluminagao Pdblica.

CLAUSULA TERCEIRA

As PARTES ratificam todas as demais clausulas do CONTRATO, que nao conflitarem com o
estabelecido no presente TERMO ADITIVO.

E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 3 (tres) vias
para urn s6 efeito, na presence de 2 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas.
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