
 

ANEXO III 

EMENTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA E OUTRAS AVENÇAS 

 

Objeto do contrato: O Contrato possui como objeto a obrigação da parte Locadora de 

realizar, às suas expensas, a construção, instalação e conexão da Usina locada pela 

2W Energia. 

Prazo de locação: O Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, permanecendo 

válido por 07 (sete) anos a contar da data de início de operação da usina, sendo de 

renovação automática, por igual período, caso nenhuma das partes apresente oposição, 

por escrito, até 06 (seis) meses antes o vencimento o presente Contrato. 

Preço e condições de pagamento: O Locatária obriga-se a pagar o valor mensal 

apresentado pelo vencedor do leilão a partir do COD, sendo uma parte fixa, a título de 

aluguel, e outra variável, considerando a performance técnica da Usina.  

Ainda, as Partes concordam que o aluguel será reajustado anualmente, entre o período 

da data da assinatura deste Contrato e o COD, e entre a data do reajuste anterior e a 

data do reajuste futuro (calculado proporcionalmente, se aplicável), conforme o reajuste 

da tarifa de energia praticada no período para consumidores do subgrupo B. 

Em caso de atraso no pagamento será aplicada multa moratória de 2% (dois por cento) 

sobre o valor total da parcela do Aluguel em atraso, valor este que ainda será acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die, e correção monetária com 

base no IPCA/IBGE, sempre proporcionalmente em relação aos dias de atraso. 

Durante o decurso do contrato, caso haja isenção ou redução da alíquota de cobrança 

de ICMS sobre a energia elétrica oriunda da Usina, os benefícios financeiros trazidos 

por tal isenção ou redução serão repartidos entre as Partes, e proporção a ser definida.  

Na hipótese de revogação de eventual isenção já existente da cobrança de ICMS sobre 

a energia elétrica oriunda da Usina, os impactos financeiros oriundos de tal revogação 

serão suportados pela Locadora.  

Obrigações da Locadora: Dentre as obrigações temos: (i) Garantir a posse do local de 

instalação durante a vigência do Contrato; (ii) Realizar todas as etapas necessária para 

a implementação da Usina; (iii) Cumprir determinações legais e responsabilizar-se por 

obrigações fiscais, previdenciária, trabalhista e civil; (iv) Responsabilizar-se 

integralmente pelos investimentos necessários à correta e eficaz construção, operação 

e manutenção da Usina, garantindo a a sua performance durante o Contrato; (v) 

Apresentar mensalmente a Locatária a performance real medida na Usina, mediante 

emissão de relatórios operacionais e dados de exportação de energia elétrica. 

Obrigações da Locatária: Dentre as obrigações temos: (i) Pagamento do aluguel e da 

performance; (ii) Arcar com os valores cobrados pela concessionária de energia local 

referente às unidades consumidoras que receberão os créditos de energia da Usina; 

(iii) Manter-se como titular da unidade consumidora em que se encontra instalada a 



Usina durante o prazo de vigência do Contrato; (iv) Arcar com o valor de demanda 

contratada. 

Penalidades e rescisão: Haverá penalidade para o não cumprimento do COD. Caso o 

COD ocorra em data posterior à pactuada e haja revisão dos regramentos do SCEE 

estabelecidos pela REN 482/2012 pela ANEEL, o valor do Aluguel será revisado para 

refletir as novas regras, de modo a garantir que a 2W Energia continue auferindo o 

mesmo benefício econômico.   

O descumprimento contratual e a rescisão prematura do contrato ensejarão a aplicação 

de multa contratual. 

No caso de rescisão, exceto pelo não pagamento de Aluguel pela 2W Energia, esta terá 

a opção de permanecer por um prazo de 6 (seis) meses na posse da Usina, pagando o 

aluguel referente a esse período. 

Cessão: Os direitos e obrigações previstos no contrato poderão ser cedidos pela 2W 

Energia, ficando obrigada a permanecer como responsável pelas obrigações do Contrato, 

mas a Locadora só poderá ceder, caso autorizado pela Locatária. 

Anticorrupção e Confidencialidade: As partes obrigam-se a não dar ou receber, 

oferecer ou solicitar, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, pagamento que 

constitua vantagem indevida ou, ainda, prática ilegal, bem como em manter 

confidencialidade sobre a totalidade dos termos, condições, direitos e obrigações 

previstos o contrato, desde esta data e até 2 (dois) anos após o término da sua vigência. 

Abertura ACL: O contrato poderá ser revisto pelas partes, caso haja alteração na sua 

viabilidade financeira, se, durante a sua vigência, ocorrer a abertura do ambiente de 

contratação livre para consumidores de baixa tensão (potência menor que 75 kW) 

Enquadramento SCEE: Na hipótese de a Usina não se enquadrar mais no SCEE 

durante a vigência do contrato, a 2W Energia poderá rescindir o instrumento, devendo a 

Locadora arcar com as penalidades previstas. 

Foro: Todas as disputas serão resolvidas pelo Poder Judiciário da Comarca de São 

Paulo – SP, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO IX 

EMENTA DO CONTRATO DE COMODATO DE ÁREA COM PRAZO 

DETERMINADO 

 

Objeto do contrato: O Contrato possui como objeto a cessão gratuita da posse da área 

em que será instalada a Usina da vencedora do leilão para a 2W Energia ou entidade 

indicada por ela, com o intuito de troca de titularidade da unidade consumidora da Usina. 

Prazo: Este contrato terá a mesma duração que o contrato de locação. 

Obrigações da Comodante: (i) Conceder o uso da área durante o prazo estabelecido 

no contrato, não podendo exigir a devolução antes do prazo definido; (ii) Entregar a área 

livre e desembaraçado de quaisquer ônus, restrições e atividades econômicas; (iii) 

Fornecer e assinar todos os documentos necessários para que o objeto do contrato seja 

atingido. 

Obrigações da Comodatária: (i) Resguardar a área, protegendo-a contra invasões de 

terceiros e turbações de posse, enquanto perdurar o contrato; (ii) Abster-se de sublocar 

ou emprestar a área a terceiros, sem autorização prévia e por escrito da Comodante; 

(iii) Findo o prazo de vigência do contrato, restituir a área ao Comodante; (iv) Usar a 

área para a finalidade a que ela se destina, respondendo por perdas e danos diretos em 

favor do Comodante, caso, do uso inadequado, decorra dano à área. 

Penalidades e rescisão: O descumprimento contratual e a rescisão prematura do 

contrato ensejarão a aplicação de multa contratual. 

Foro: Todas as disputas serão resolvidas pelo Poder Judiciário da Comarca de São 

Paulo – SP, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 


