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Contrato de Metas n° 000812015-ANEEL 

CONTRATO DE METAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGENdA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - 
ANEEL E A AGENCIA ESTADUAL DE REGuLAcA0 
DOS SERVIOS PUBLICOS DELEGADOS DO RIO 
GRANDE DO SUL - AGERGS, COM 0 OBJETIVO DE 
AUTORIZAR A EXECUcAO DAS ATIVIDADES 
DESCENTRALIZADAS PARA 0PERAcIONALIzAcA0 
DA GESTAO ASSOCIADA DE SERVIOS PUBLICOS. 

A AGENdA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA, autarquia sob regime especial, 
criada pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro 1996, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
02.270.66910001-29, corn sede e foro no Distrito Federal, doravante denorninada ANEEL, 
representada neste ato, por seu Superintendente de LicitacOes e Controle de Contratos e 
Convênios - SLC, UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES, portador da Carteira de 
Identidade n° 286.128 MD/DF, e inscrito no CPF n° 866.326.128-49, nomeado pela Portaria n° 
2.210, de 24 de abril de 2012, publicada no Diârio Ouicial da União em 02 de maio de 2012, de 
acordo corn delegacao de competência que lhe foi atribuida no art. 1 Q  da Portaria n° 1.667, de 21 
de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da Uniäo em 24 de dezembro de 2010, 
publicada no Diârio Oficial da União em 24 de dezembro de 2010, e a AGENCIA ESTADUAL DE 
REGuLAcA0 DOS SERVIOS PUBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL - 
AGERGS, autarquia sob regime especial, criada pela Lei n° 10.931, de 9 de janeiro de 1997, 
inscrita no CNPJ sob o n° 01 .962.045/0001-00, corn sede no Estado do Rio Grande do Sul, na 
cidade de Porto Alegre, doravante denominada AGENdA, representada neste ato, na forma do 
art. 16, I e XIV do Regirnento Interno, aprovado pela Resolucao Normativa n° 08/2012, emitida 
pelo Conselho Superior da AGERGS, pelo Conselheiro-Presidente ALCEBIDES ADIL SANTINI, 
brasileiro, portador do RG n° 1011078266-SJS/RS, e inscrito no CPF n° 096.093.000-06; 
resolvem; de comum acordo e em observância ao disposto no Convênio de Cooperacao n° 
15/2010, firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul representado legalmente pela 
AGERGS, na Constituicao Federal de 1988, na Lei n° 9.427, de 1996, e suas alteracOes, no 
Decreto n° 2.335, de 1997, na Resolucao Normativa n° 417, de 2010 e suas alteracoes, na Lei n° 
10.931, de 9 de janeiro de 1997 (e suas alteracOes) e demais normas afetas a descentralizacao 
de atividades complementares da ANEEL; celebrar o presente Contrato de Metas, nas condiçöes 
estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

I 	 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 	Este Contrato de Metas tern por objeto autorizar, para o exercicio financeiro de 2016, a 
execução descentralizada das atividades complernentares da Superintendéncia de 
Fiscalizaçao dos Servicos de Eletricidade - SFE, em regime de gestao associada de 
servicos püblicos, a serem executadas no territôrio do Estado onde se localiza a 
AGNCIA, observado o disposto no § 2 1, do artigo 13, da Resolucao Normativa n° 417, 

oil 
	de 2010. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGAcOE5 DAS PARTES 	 I 
2.1 	Constituem obrigacoes das partes, além do especificado nas demais clâusulas deste 

instrumento, 0 seguinte: 

2.1.1 	par parte da AGENCIA: 

2.1.1.1 	observaro disposto no artigo 63, da Resolucao Normativa n°417, de 2010; 

2.1.1.2 	não transferir a ANEEL quaisquer obrigacoes decorrentes de inadimplemento de 
suas obrigacOes trabaihistas e fiscais; 

2.1.1.3 	não transferir a outrem, no todo ou em parte, a objeto deste Contrato de Metas, 
ressalvadas as atividades expressamente previstas na Iegislaçao vigente; 

2.1.1.4 	comunicar oficialmente a ANEEL quaisquer faihas ou irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato de Metas. 

2.1.1.5 	arcar corn as despesas que superem as valores acordados e aprovados no Custo 
de Referência, decorrentes da utilizacao de quantitativo de homem-hora próprio ou 
de terceiro, bern como dos outros cornponentes. Caso as custos incorridos pela 
AGENCIA sejam inferiores aos estabelecidos neste Contrato de Metas em 
decorrOncia da eficlOncia de sua gestaa, a saldo correspondente poderà ser 
alocado como recurso próprio, desde que não se trate de hipôtese de devolucao de 
recursos, conforme prevê a Clàusula Décima Terceira. 

2.1.1.6 	responsabilizar-se, dentro dos preceitas legais, bern corno em observância aos 
normativos adotados no Estado-membro, par todo 0 processo necessârio a 
efetivacao das despesas necessárias a viabilização do atendimento das atividades 
estabelecidas nos contratos de metas, nas condicoes pactuadas corn a ANEEL 

2.1.1.7 	solicitar autorizaçao prévia da SFE/ANEEL para a realizaçao de fiscalizacoes 
eventuais. A ausência dessa autorizaçao implicará no não reconhecimento do 
prod uto. 

2.1.1.8 	cadastrar no SIGEFIS/AN EEL as prod utos entregues. A ausOncia do cadastramento 
implicarâ no näo reconhecimento dos produtos par parte da SFE/ANEEL. 

2.1.2 par parte da ANEEL: 

2.1.2.1 	observar a disposto no artiga 64, da Resolução Normativa n° 417, de 2010; 

2.1.2.2 	realizar as pagamentas dos produtos decorrentes das atividades complementares 
descentralizadas na forma, prazo e condiçoes estabelecidas neste Contrato de 
Metas e 
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2.1.2.3 	comunicar oficialmente a AGENdA quaisquer falhas ou irregularidades observadas 
no cumprimento deste Contrato de Metas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA GESTAO DO CONTRATO 

3.1 	A Superintendència de Fiscalizaçao dos Servicos de Eletricidade - SFE e Agenda 
Estadual de Regulacao dos Serviços Püblicos Delegados do Rio Grande do Sul - 
AGERGS indicaräo por ato formal os gestores deste Contrato de Metas, responsáveis 
pelo acompanharnento e fiscalizacao do objeto pactuado neste instrurnento, que 
procederão ao registro das ocorrências e adotarão as providências necessárias ao seu 
fiel cumprirnento. 

CLAUSULA QUARTA— DA ExEcucAo 

4.1. 	As metas, atividades, produtos, rneios de apresentaçao, indicadores de qualidade, 
cronograrna e valores, para o exercicio de 2016, são indicados no Termo de Referenda 
de Descentralização. 

4,1.1 As fiscalizacoes eventuais são aquelas que não são prograrnadas por natural 
impossibilidade de previsao, demandadas, por exemplo, pela Unidade Organizacional da 
ANEEL ou pelo Ministérlo Püblico; entretanto, ha na Mernória de Cálculo modelagern 
especifica para seus proced irnentos. 

4.2. 	As sugestOes de atividades do setor elétrico apresentadas pela AGENdA devern estar 
harmonizadas corn o escopo estabelecido pela Unidade Organizacional gestora da 
execucao descentralizada das atividades cornplernentares objeto deste Contrato de 
Metas. 

4.3. 	No caso de atividades ernergenciais ou decorrentes de caso fortuito e (ou) forca major, 
as partes deverão interagir, corn a major brevidade possivel, para definição e 
formalizacao dos procedimentos a serem adotados e aprovacao de valores 
eventualmente não compreendidos no Custo de Referéncia. 

I 	CLAUSULA QUINTA— DA DOcuMENTAcA0 COMPLEMENTAR 

5.1 	0 Termo de Referéncia de Descentralizacao e a memôria de cálculo serão utilizados 
para compor o valor final de cada produto descentralizado. 

CLAUSULA SEXTA - DA AvALIAcA0 DOS PRODUTOS 

6.1 	Os produtos entregues pela AGENdA serão avaliados para fins de pagarnento ate o 
Ultimo dia de cada rnOs, sobre todos os produtos recebidos no mOs anterior, inforrnando 
o resultado da anàlise e o valor a ser pago, considerando requisitos minirnos corno 
prazo, qualidade e quantidade pactuados, conforme critérios estabelecidos no Contrato 
de Metas; considerando as disposicoes constantes do inciso Ill, do artigo 65 da 
Resolucao Normativa n° 417/2010, alterada pela Resolucao Norrnativa n° 522/2012. 
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6.2 	A avaliaçao dos produtos, realizada mediante Indice de Qualidade do Produto - IQP, 
pactuados é realizada por amostragem, sendo que cada Unidade Organizacional, 
conforme suas especificidades define seu campo amostral, podendo chegar a avaliacao 
da totalidade de seus produtos. 

6.3 	Ao final de cada trirnestre, as avaliaçoes realizadas são analisadas e ponderadas em 
urna nota media da Agéncia Estadual, denorninada lndice de Qualidade por Agenda - 
IQA. 

I 	CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 	0 pagarnento de cada produto deste Contrato de Metas será efetuado em duas parcelas 
assim definidas: 

7.1.1 	a percentual de 25% do valor pactuado em ate trinta dias do inidio de sua vigencia; e 

7.1.2 o percentual de 75% do valor pactuado ate o dia dez de cada més, observado o disposto 
no inciso Ill, do art. 65, e no inciso X, do art. 66, da Resolucao Normativa n° 417/2010, 
alterada pela Resolução Normativa n° 522/2012. 

7.2 	Eventuais glosas aplicadas pela Unidade Organizacional, em razäo da nota media da 
AGENCIA (lndice de Qualidade par Agéncia), serão calculadas, trimestralmente, corn 
base nos respectivos trimestres e descontadas nos pagamentos seguintes. 

7.2.1 Quando a glosa for solicitada apos a ültimo pagamento efetuado, a AGENdA deverá 
restituir o valor da glosa mediante Guia de Recolhimento da União. 

7.3 	Eventuais glosas aplicadas serão deduzidas em sua integralidade, quando do 
pagamento da parcela final estabelecida na subcláusula 7.1.2. 

7.4 	No caso de produtos emergenciais ou decorrentes de caso fortuito e (ou) força major, a 
pagamento será efetuado integralmente no prazo indicado na subclàusula 7.1.2. 

7.5 	Os pagamentos serão depositados no Banco Banrisul - 041 - Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S/A; Agéncia: 0100; Conta Corrente: 03.265,486-09, conforme 
informaçao da AGENdA. 

CLAUSULA OITAVA—DO VALOR 	 I 
8.1 	0 valor do presente Contrato de Metas é de R$ 1.025.563,41 (urn milhão e vinte e cinco 

mil quinhentos e sessenta e trés reais e quarenta e um centavos), correspondente ao 
Termo de Referência de Descentralizacao em anexo. 

¶1/ 	 _ 
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CLAUSULA NONA - DA DOTAcAO 0RcAMENTARIA 

9.1 	As despesas decorrentes da execucao deste Contrato de Metas correräo por conta do 
orçamento especifico da ANEEL, conforme detalhamento abaixo: 

Programa de Trabalho: 2512.5203.3488.00001 

Natureza da Despesa: 33.32.39 

Fonte de Recurso: 0174 

Empenho de Despesa: no de 	I 	I 

9.2 	As despesas referentes a este contrato de metas correräo a conta dos créditos do 
exerciclo financeiro de 2016. Tao logo sejam liberados Os créditos orcamentários, a nota 
de empenho que darâ suporte crediticio-financeiro a este contrato de metas será 
anexada ao processo, por apostilamento. 

CLAUSULA DECIMA- DAS ALTERAcOES 

10.1 	A alteracao do Contrato de Metas deve ser formalizada por melo de Termo Aditivo, 
respeitado o prazo determinado no artigo 77 da Resolucao Normativa no 417/2010, apôs 
avaliaçao conjunta da Unidade Organizacional gestora, da SLC e da Agencia Estadual. 

10.1.1. As alteracoes de metas, atividades, produtos, meios de apresentaçao, cronograma, e 
(ou) indicadores de qualidade, que nao impliquem mudança no valor pactuado no 
Contrato de Metas, podem ser efetuadas por meio de simples apostila. 

10.2. Os procedimentos para as alteracOes nos Contratos de Metas estâo estabelecidos na 
Resolução Normativa n° 582, de 30 de setembro de 2013, a qual alterou a Resoluçao 
Normativa n° 417/2010 e, na Portaria n° 3.366, de l°de dezembro de 2014. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA 

11.1 	Este Contrato de Metas entrarà em vigor a partir de 1/1/2016 ate 31/12/2016, podendo 
ser prorrogado por ate 90 dias, por meio de Termo Aditivo, para o encerramento de 
atividades programadas e não concluidas. 

11.2 	Este Contrato de Metas substitui, para todos os efeitos, qualquer outro Contrato de 
Metas anteriormente em vigor, firmado para a execuçao das atividades descritas na 
Cláusula Primeira, exceto no caso de prorrogacao para os fins previstos na subcláusula 
11.1, 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO DO CONTRATO 	 I 
12.1 	A nao manutenção dos requisitos indicados no artigo 39, da Resolucao Normativa n° 

417, de 2010, poderâ configurar inexecucao do Convênio de Cooperaçao firmado entre 
Estado cu Distrito Federal e a União e imp!icará, a critério da ANEEL, em resciso deste 
Contrato de Metas, respeitado o devido processo legal. 

12.2 	As partes poderao rescindir, a qualquer tempo, este Contrato de Metas, observando 
cornunicaçao escrita e antecedOncia minima de sessenta dias, quando observada urna 
ou mais das seguintes situaçoes: 

12.2.1 ocorréncia de fatos que possarn prejudicar a execução do Contrato de Metas, 
devidamente fundamentados pela parte interessada; 

12.2.2 inexecucao total ou parciat das obrigaçOes firmadas que comprometam a utilidade dos 
produtos contratados; 

12.2.3 ocorréncia de caso fortuito ou de força rnaior impeditiva da execucao do Contrato de 
Metas, regularmente comprovada; 

12.2.4 interesse justificado de uma das partes; e 

12.2.5 auséncia de comprovaçao de regularidade fiscal. 

12.3 	Em caso de rescisäo fica assegurado o cumprirnento das obrigacoes assumidas corn 
terceiros, vencidas ou vincendas, vinculado aos produtos pactuados. 

12.4 	Nas hipoteses de rescisão avaliar-se-à a responsabilidade das partes, as circunstáncias 
presentes, as consequências da conduta danosa, se existentes, e a utilidade residual 
das prestacoes vincendas de forma a se graduar a gravidade dos fatos e buscar a 
soluçao mais proporcionalmente adequada, nos terrnos do inciso VI, do parágrafo ünico, 
do artigo 2 0 , da Lei n° 9.784, de 1999, atém de observar o disposto na Cláusuta Décima 
Terceira deste Contrato de Metas, quando couber. 

12.5 	No caso de rescisão ou encerramento por decurso de prazo deste Contrato de Metas, a 
AGENCIA se obriga a repassar a ANEEL todas as inforrnaçOes e dados coletados no 
exercicio de suas atribuicoes, sem prejuIzo de suas demais obrigacOes explicitadas na 
Cláusula Segunda deste instrumento. 

I 	CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DEvoLucAo DOS RECURSOS 	I 
13.1 	No caso de encerramento do Contrato de Metas, a primeira parcela do pagamento dos 

produtos não entregues ou não aprovados será devolvida a ANEEL, sob pena de 
instauracao de Tomada de Contas Especial, nas seguintes condicoes: 
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13.1.1 para os produtos näo entregues por responsabilidade da ANEEL, a AGENCIA restituirâ 
os valores recebidos, deduzidos, quando couber, os custos de mobilização incorridos 
devidamente comprovados; e 

13.1.2 para os produtos näo entregues por responsabilidade da AGENdA ou não aprovados, 
esta restituirá os valores recebidos. 

13.2 	No caso de cancelamento de algurna atividade por iniciativa da ANEEL, a AGENCIA 
restituirâ os valores recebidos referentes aos produtos dela decorrentes, deduzidos, 
quando couber, os custos de mobilizacao incorridos, devidamente comprovados. 

13.3 	No caso de cancelamento de alguma atividade por iniciativa da AGENdA, esta deverá 
restituir os valores recebidos referentes aos produtos dela decorrentes, nas condiçoes a 
seguir: 

13.3.1 para as atividades canceladas, de forma motivada e corn as respectivas justificativas 
aprovadas pela Unidade Organizacional, os custos de mobilização incorridos e 
devidamente comprovados devem ser deduzidos, quando couber, dos valores a serem 
restituidos; e 

13.3.2 para as atividades canceladas de forma imotivada ou corn justificativas näo aprovadas 
pela Unidade Organizacional, os custo de mobilizacao nao serão deduzidos dos valores 
a serem restituidos. 

13.4 	No caso de cancelamento de alguma atividade por caso fortuito ou força major, a 
AGENCIA deverâ restituir os valores recebidos referentes aos produtos dela 
decorrentes, deduzidos, quando couber, os custos de mobilização incorridos, 
devidamente comprovados. 

13.5 	As devoluçOes de recursos previstas nesta Cláusula deveräo ser realizadas corn os 
rendimentos financeiros auferidos, quando couber, e no prazo estipulado pela ANEEL, 
med ante comunicaçao formal. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE 

14.1 	Este Contrato de Metas deve ser encaminhado para publicaçao, em forma de extrato, 
pela ANEEL, ao Diário Oficial da União - DOU e, pela AGENdA, ao Diàrio Oficial do 
Estado - DOE, ate o 50  dia ütil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA— DOS CASOS OMISSOS 

15.1 	A Diretoria da ANEEL deliberará, ouvida a AGENdA, sobre eventuais posiçOes 
divergentes acerca deste Contrato de Metas. 
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CLAUSULADECIMASEXTA—DOFORO 	 I 

16,1 	0 foro da Justiça Federal da Seçao Judiciària de Brasilia, Distrito Federal, serâ 
competente para apreciar e dirirnir quaisquer dvidas oriundas da execucao deste 
Contrato de Metas. 

E, por estarem de pleno acordo corn as cláusulas e condicOes expressas neste Contrato 
de Metas, as partes firmarn este instrurnento ern duas vias de igual teor e forma, na presenca 
das testernunhas abaixo indicadas, para todos os efeitos legais. 

Brasilia-DF, 30 de dezembro de 2015. 

Pelas Partes: 

Pelas Testemunhas: 

SANTINI 	UBIRATA ~ "4~~U Pic 	E 
da AGERGS 	

e Convênios da ANEEL 

Didnu Viciru 
Suintendentede LcçOes d Coro 

de Contralos e ConvScos 

NOME: Im 	 NOME: 

CARGO: )arydtt  Ck t snktc~~a  QjCARGO: 

ASSINATURA: 	 ASSINATURA: 

CPF: 	 CPF: J5 

Jose Moises Machado da Silva 
Superintendente de Fiscali7açäo 

dos Servicus de EfetricidaJe 

O 	c/j - 
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Termo de Referência Descentralização nº 003/2016-SFE/ANEEL 

Brasília, 30 de novembro de 2015

Tipo de 
Produto Atividade Distribuidora/Assunto Meio de 

Apresentação
J F M A M J J A S O N D

P 1 1 Fiscalização de campo 

Apuração de Teleatendimento 
RGE
Técnica AES SUL
Técnica CEEE-D
Técnica RGE
Técnica DEMEI
ICI Aes Sul
ICI RGE

TN/RF 1 1 1 1 1 1 1         80.530,25 7                      563.711,77 

P 2 2 Fiscalização na sede ICI CEEE-D TN/RF 1         54.731,43 1                        54.731,43 

P 3 3 Fiscalização no escritório

Comercial AES SUL
Comercial RGE
Comercial CEEE-D
Teleatendimento CEEE-D
Comercial UNHEPAL
Eventual

TN/RF 1 1 1 1 1 1         19.908,46 6                      119.450,79 

P 4 4 Instrução do Processo Decisório

Todos os processos 
remanescentes do ano anterior e 
todos os processos iniciados em 
2016

TA ou AM/TA ou 
EM/AI e APR 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0         16.116,38 14                      225.629,27 

P 5 5 Viagem a serviço Seminário SFE Ata de Reunião e/ou 
lista de presença 1         43.079,71 1                        43.079,71 

P 6 6 Atividades Acessórias 1         18.960,44 1                        18.960,44 
30                   1.025.563,41 

3 – INDICADORES DE QUALIDADE DO PRODUTO

Somente serão avaliados produtos inseridos no SIGEFIS 2.0

1 - IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL
Agência Estadual de Regulação  dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS

2 - PRODUTO 2015

Sérgio Damasceno de Castro  - Especialista em Regulação

6 – APROVAÇÃO

A Agência Estadual deverá solicitar previamente a aprovação da SFE para a realização das fiscalizações eventuais, sob pena de não reconhecimento do produto.

5 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) GESTOR(ES) DO CONTRATO DE METAS 
Flavinei dos Santos - Especialista em Regulação 

Meta/QTD Valor Unit. Total (R$)

TOTAL

IQP = 20%*Prazo + 20%*Forma + 60%*Conteúdo

4 - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA AGÊNCIA

Valor Unit. por 
tipo (R$)

         FLAVINEI DOS SANTOS                                                                         SÉRGIO DAMASCENO DE CASTRO
Especialista em Regulação                                                                              Especialista em Regulação

7 – DE ACORDO

RENATO BRAGA DE LIMA GUEDES
Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade Substituto

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0C9BBF8A0033C6E8 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR SERGIO DAMASCENO DE CASTRO, RENATO BRAGA DE LIMA GUEDES, FLAVINEI DOS SANTOS


