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1. Apresentação 
 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, doravante denominada 
ELETROBRAS, no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica – PROCEL, a seguir denominado simplesmente PROCEL, torna público o 
presente Edital de CHAMADA PÚBLICA PROCEL EDIFICA – NZEB Brasil para 
seleção de projetos de NZEB, nas condições e exigências abaixo estabelecidas. 

Edificações NZEB são edificações de alta eficiência energética com geração 
distribuída associada, de fonte renovável, que alcançam um balanço anual 
energético próximo à zero.  

 
 

2. Introdução 
 

A Lei nº 13.280, de 3 de maio de 2016, que alterou a Lei 9.991, de 24 de julho 
de 2000, com o objetivo de disciplinar a aplicação dos recursos destinados a 
programas de eficiência energética, determina que 0,1% da Receita Operacional 
Líquida das distribuidoras de energia elétrica sejam destinados ao Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. 

O PROCEL, instituído pelo governo federal por meio da Portaria Interministerial 
n° 1.877 em 30 de dezembro de 1985, é executado pela Eletrobras e tem por 
objetivos promover o uso eficiente da energia elétrica, combater o seu 
desperdício e reduzir custos setoriais. 

Assim, face aos desafios apontados no Plano Nacional de Energia - PNE 2030, 
elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, além do compromisso 
firmado pelo Governo do Brasil na Cúpula do Clima de Paris – COP 21, a 
destinação de parte dos recursos destinados a programas de eficiência 
energética para o PROCEL será benéfica no sentido de promover a continuidade 
e a expansão de seus subprogramas, por meio de novos investimentos em 
projetos de eficiência energética, dentre eles, os voltados a edificações. 
Segmento cujo consumo é de aproximadamente 50% do total da energia elétrica 
consumida no país. 

Considerando a importância para o país da adoção de medidas efetivas de 
economia de energia elétrica e o consequente impacto positivo dessas ações na 
redução do consumo de energia elétrica e adicionais rebatimentos 
socioambientais, o Plano de Aplicação de Recursos do Procel – PAR 2018, no que 
se refere ao segmento de edificações, considera, no desenvolvimento de suas 
ações, a possibilidade de construção de edificações, aqui denominadas NZEB 
(Near Zero Energy Building). Edificações NZEB são edificações de alta eficiência 
energética com geração distribuída associada, de fonte renovável, que alcançam 
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um balanço anual energético próximo à zero.  

Cabe destacar, que os critérios para aplicação dos recursos e procedimentos 
necessários estão estabelecidos no Plano Anual de Aplicação de Recursos do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –PROCEL (PAR-2018), 
aprovado 11 e 17/12/2018, cujo documento está disponível para consulta no 
site do Ministério de Minas e Energia (www.mme.gov.br) na aba “Conselhos e 
Comitês – CGEE”. 
 
Os membros do CGEE foram nomeados por meio da Portaria MME n° 354 de 6 
de julho de 2016. O Despacho nº 20, de 21 de dezembro de 2018, da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Energético, ratificou as deliberações do 
Comitê Gestor de Eficiência Energética - CGEE quanto à aprovação do Segundo 
Plano de Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica. 

 
O Plano Anual de Aplicação de Recursos PROCEL PAR/2018 inclui o projeto 
intitulado “Concurso NZEB – Edificações Near Zero Energy Building”; 
 
 
3. Contexto 
 

Notadamente, as edificações são um dos grandes consumidores do setor 
elétrico, sendo responsável por aproximadamente 50% do consumo total de 
energia elétrica do país.  

Embora a matriz energética do Brasil seja majoritariamente composta por usinas 
hidrelétricas, o aquecimento global e a consequente escassez hídrica vêm 
contribuindo para o acionamento cada vez mais frequente das usinas 
termoelétricas. Desta forma, a promoção de NZEBs vem ao encontro de estudos 
de políticas públicas para sua implementação em maior escala, trazendo 
benefícios sociais na redução de emissões de carbono, além de contribuir para 
a transição para uma matriz energética ainda mais renovável. Em um contexto 
em que hidrocarbonetos, são também insumos industriais, indispensáveis a 
diversos tipos de indústrias e também ao setor agrário, o incremento do uso de 
geração de energia elétrica através desta fonte primária, concorre com outros 
setores, influenciando o custo dos insumos (produtos industriais e alimentícios) 
oriundos destes, assim como diretamente no custo da energia elétrica. A 
introdução de NZEBs faz-se então estratégica, uma vez que agrega, além de 
benefícios sociais, benefícios econômicos e ambientais à sociedade. 

Novas formas de pensar a edificação, tanto em sua concepção quanto no seu 
uso, são imperativas para que seja possível, no futuro próximo, a manutenção 
do abastecimento elétrico das cidades, com redução de emissões de CO2 e 
menor necessidade de investimento em grandes projetos de geração, assim 
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como uma maior diversificação de sua fonte primária de energia.  

O Brasil possui condições extremamente favoráveis para a geração de energia 
renovável, seja a fotovoltaica, por ser um país tropical com largas áreas 
equatoriais, seja a geração eólica em algumas regiões, como o nordeste. O que 
contribui para que este tipo de política tenha grande possibilidade de êxito. 

Através das Resoluções Normativas n° 482, de 17 de abril de 2012 e n° 687, de 
24 de novembro de 2015, ambas da Aneel, que estabelecem as condições gerais 
para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 
distribuição de energia elétrica, tornou-se factível a construção de NZEBs no 
país, tipo de construção que já vem sendo adotado em diversos países, inclusive 
com previsão de obrigatoriedade nestes, para novas edificações.  

A disseminação deste conceito, no Brasil, permitirá que a indústria da construção 
civil nacional volte sua atenção para este tipo de construção, que ao ter um 
balanço anual energético próximo à zero, contribuirá diretamente para a redução 
do custo da energia elétrica, nas edificações novas e retrofitadas, que adotarem 
este conceito. Algo que coaduna para a proteção desta parcela de consumidores 
frente a possíveis flutuações do preço da energia em momentos de maior 
demanda das termoelétricas. 

Neste contexto, em que se verifica a possibilidade de inserção deste conceito de 
construção no país, a ELETROBRAS, no âmbito do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica – PROCEL promove o lançamento desta 
chamada pública para seleção de Beneficiários que apresentem projetos de 
edificações NZEB.  

Uma vez selecionados, os proponentes destes projetos deverão construir estas 
edificações e promover sua visitação, de forma continuada, à sociedade. Os 
proponentes receberão, através de instrumento jurídico específico, auxílio 
financeiro para a construção destas NZEBs. No entanto, além de se comprometer 
em promover a sua visitação, eles deverão franquear suas instalações para que 
a Eletrobras/Procel possa promover o processo de medição e verificação, 
durante um ano de operação, da NZEB. 

 

 
4. Objetivos 

 

Contribuir para a construção ou retrofit de até 4 (quatro) NZEBs em território 
nacional. Selecionando projetos enviados por Empresas públicas, autarquias e 
entes da Administração Pública Direta, Sociedades de economia mista e 
Entidades sem fins lucrativos. 
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Pretende-se que os projetos de NZEB selecionados e contemplados por esta 
Chamada Pública, sejam construídos em localizações estratégicas, permitindo 
visitação da sociedade interessada, de modo a fomentar a pesquisa e novas 
tecnologias na área, incentivando a indústria nacional na produção de novas 
tecnologias, que sejam nacionais e adequadas às diversas condições climáticas 
brasileiras. Pretende-se ainda demonstrar, através destas NZEBs, que não 
somente é possível construí-las, mantendo o conforto térmico e gerando energia 
a partir de fontes renováveis, como também é viável economicamente. 

As NZEBs classificadas deverão disseminar essa cultura de projeto para que em 
médio prazo mais edificações venham a ser projetadas e construídas sob este 
conceito. A disseminação deste tipo de construção dentre a sociedade ocorrerá 
através de visitação “in loco” da edificação, podendo ocorrer, adicionalmente, 
em modo virtual. 

De modo complementar, no primeiro ano de operação da NZEB, a 
Eletrobras/Procel poderá promover um processo de medição e verificação da 
edificação, de modo a comprovar que seu consumo e geração de energia elétrica 
são compatíveis com uma edificação NZEB, assim como para verificar sua 
viabilidade técnica e financeira. 

O Procel Edifica, com recursos oriundos da Lei n° 13.280 no limite definido pelo 
Plano de Aplicação de Recursos – PAR 2018, irá investir, através de repasse de 
recursos não reembolsáveis, na construção de edificações NZEB, através deste 
Edital de Chamada Pública. 

 
4.1. Objetivos Específicos 
 

a) Contribuir para a construção ou retrofit de até 4 (quatro) NZEB’s em 
localizações estratégicas, no território nacional.  

b) Fomentar o conhecimento, estudo e desenvolvimento de projetos de 
NZEB, junto à sociedade interessada: estudantes, profissionais de 
arquitetura e engenharia, construtoras, incorporadoras, poder público, 
indústria da construção civil e sociedade geral.   

c) Criar um efeito de demonstração de edificações NZEB, possibilitando que 
este tipo de edificação possa ser adotado em larga escala, no contexto 
nacional. 

d) Promover, diretamente, a utilização dos novos métodos para etiquetagem 
de edificações não residenciais e residenciais, como métodos de avaliação 
de desempenho energético das edificações desta Chamada Pública.  

e) Verificar a viabilidade técnica e financeira de construção e operação de 
edificações NZEB. 
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5. Participantes elegíveis 

 

São elegíveis, a candidatura nesta Chamada Pública, os seguintes modelos de 
Instituições: 

a) Empresas públicas, autarquias e entes da Administração Pública Direta; 

b) Sociedades de economia mista; 

c) Entidades sem fins lucrativos. 

 

 
6. Modelagem das propostas de Projeto 

 
6.1. Definição de NZEB 

 

Para fins desta Chamada Pública, Edificações NZEB (Near Zero Energy Building) 
são edificações de alta eficiência energética com geração distribuída associada, 
de fonte renovável, que alcançam um balanço anual energético próximo à zero. 

No Brasil, dada a regulamentação estabelecida pela Aneel, o critério de balanço 
energético próximo à zero é essencialmente econômico. Isto é, a energia gerada 
pela usina local deve corresponder à diferença entre o consumo de energia 
elétrica esperado da edificação e o consumo equivalente ao valor da tarifa 
mínima da concessionária local de distribuição de energia elétrica.  

Sua geração distribuída é gerada necessariamente no mesmo terreno da 
edificação ou em terreno imediatamente adjacente. 

Os critérios de eficiência energética consideram o consumo de energia primária 
obtido a partir dos fatores de conversão explícitos nas minutas dos textos dos 
novos métodos para a Etiquetagem de edificações não residenciais e 
residenciais, disponíveis na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 

 
6.2. Considerações gerais 

 

a) A Instituição proponente deverá propor o projeto da edificação, através da 
proposta técnica, que será construída e operada pela própria ou por 
terceiros, contratados por ela, para executar estes serviços.     

b) A Instituição proponente deverá propor projeto de edificação NZEB (Near 
Zero Energy Building), que, para este edital, são edificações de alta 
eficiência energética com geração distribuída associada, de fonte 
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renovável, que alcançam um balanço anual energético próximo à zero. 

c) A Instituição proponente deverá arcar com o custo da elaboração da 
proposta técnica visando a sua participação na Chamada Pública Procel 
Edifica - NZEB Brasil.  

d) Em nenhuma hipótese o custo da elaboração das propostas técnicas não 
classificadas será reembolsado pela Eletrobras. 

e) Uma mesma Instituição não poderá ter mais de uma proposta de projeto 
apresentada para esta chamada pública. Em caso de proposição de mais 
de uma, somente a primeira proposta apresentada será considerada. 

f) Serão permitidos projetos de edificações novas ou que passem por retrofit.  

g) Serão permitidos projetos de edificações não residenciais e edificações 
residenciais.  

h) O cronograma a ser enviado na proposta não poderá ser superior a 24 
(vinte e quatro) meses, e este período deve compreender a etapa de 
elaboração de projetos executivos e contratação desses, se for o caso, 
assim como a construção, até a finalização da obra e inauguração da 
NZEB. 

i) A edificação deverá ter sua eficiência energética comprovada através de 
método escolhido pela Instituição proponente, desde que suficientemente 
caracterizado e detalhado, na proposta técnica. A Instituição também 
poderá utilizar as minutas dos textos dos novos métodos de Etiquetagem 
de edificações não residenciais ou residenciais, conforme o caso.  

j) Todos os projetos apresentados deverão ter RRT ou ART de responsável 
técnico pelos mesmos. 

k) Todos os projetos deverão seguir as normas técnicas vigentes. 

l) Não há restrição de metragem mínima ou máxima de área construída para 
a edificação.  

m)  A Instituição proponente deverá emitir a Etiqueta PBE Edifica, pelo 
método vigente do Inmetro, da etapa de projeto, assim que os projetos 
executivos estiverem prontos. A avaliação da Etiqueta, na etapa de 
projeto, deve utilizar os projetos executivos. Os custos para a emissão da 
Etiqueta PBE Edifica podem ser custeados pelo aporte financeiro da 
Eletrobras e devem constar no orçamento, no item “Serviços 
complementares”. 

n) A Instituição proponente deverá emitir a Etiqueta PBE Edifica do Inmetro, 
pelo método vigente à época, da etapa de edificação construída, assim que 
a construção da NZEB for finalizada. Os custos para a emissão da Etiqueta 
PBE Edifica podem ser custeados pelo aporte financeiro da Eletrobras e 
devem constar no orçamento, no item “Serviços complementares”. 

o) A Geração distribuída deverá ser necessariamente de fonte renovável. 
Considerando os custos financeiros e ambientais incorporados na geração 
distribuída off site, deve-se utilizar apenas a geração local, on site, no 



 

 
 
 
Chamada Pública Procel Edifica–NZEB Brasil  

Página 
9/45 

 

Documento chancelado na forma da manifestação jurídica externada por meio dos Memorandos PRJJ-320/2019 e PRJJ-
335/2019 

mesmo terreno ou terreno imediatamente adjacente à edificação.  

p) O aporte financeiro, não reembolsável, destinado às construções das 
NZEB, não pretende custear necessariamente todo o valor da construção. 
Caso o orçamento da edificação NZEB seja superior ao aporte financeiro 
oferecido por esta Chamada Pública, a Instituição proponente deverá arcar 
com os custos adicionais da construção. Caso o orçamento da edificação 
NZEB seja inferior ao aporte financeiro oferecido por esta Chamada 
Pública, a Eletrobras/Procel custeará até o valor especificado em 
orçamento apresentado na proposta da Instituição proponente. A 
Eletrobras, em nenhuma hipótese, custeará valor superior ao valor 
apresentado no orçamento da proposta enviada pelo proponente, assim 
como não custeará valor superior ao delimitado no “Item 12 Repasse 
financeiro às Instituições”. 

q) A edificação deverá ser projetada de modo que seja possível a sua 
visitação presencial, pelo período mínimo de 2 anos consecutivos, como 
especificado no “Item 13 Contrapartida da Instituição proponente” deste 
edital, com o objetivo de demonstrar seu projeto e funcionamento, 
disseminando conhecimento sobre projetos de NZEB. 

r) A edificação deverá possuir mecanismos de monitoramento instalados, e 
estes devem estar especificados em projeto. Em seus primeiros 24 meses 
de operação, suas instalações devem ser franqueadas para a equipe da 
Eletrobras/Procel, ou a quem esta designar, para que possa ser executado 
um projeto de M&V. A Eletrobras/Procel deverá ter acesso a pelo menos 
12 contas de energia elétrica, emitidas pela concessionária de energia 
elétrica, de 12 meses consecutivos. O projeto de M&V será contratado com 
recursos da Eletrobras/Procel, não sendo esta contratação de 
responsabilidade da Instituição proponente da NZEB. Os recursos para 
esta contratação não fazem parte dos recursos desta Chamada Pública. 

 

 
7. Conteúdo das propostas 

 

Pretende-se que o conjunto dos documentos a serem entregues, que estão 
detalhados abaixo, nos subitens subsequentes, sirvam ao propósito de 
consubstanciar a futura licitação ou contratação da obra da edificação NZEB, 
respeitando os preceitos de todas as normas e legislações vigentes para este 
fim.  

Destaca-se que em se tratando de Instituição proponente que deva seguir 
legislações específicas para contratação, como por exemplo, Lei 8.666/93 e Lei 
13.303/16, a escolha da forma de contratação, do posterior projeto executivo e 
obra, será de responsabilidade do proponente. 

Para as Instituições proponentes que não sejam obrigadas por lei a seguirem 
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legislações específicas de contratação, também será obrigatório o envio do 
Projeto Básico tal qual estipulado na Lei 8666/93, de modo a padronizar as 
propostas e proporcionar equidade na avaliação a ser executada pela comissão 
avaliadora da Chamada Pública.   

Todos os documentos abaixo listados são de caráter obrigatório. Serão 
eliminados os proponentes cuja proposta técnica não contemple todos os 
documentos abaixo especificados. 

Deverão ser entregues os seguintes documentos, que compõem a proposta 
técnica:  

 
7.1. Projeto Básico  

É imprescindível o envio do Projeto Básico da edificação NZEB a ser construída 
ou que passe por retrofit. Ele deve reunir os elementos que definem a edificação 
objetivando a precisão de suas características básicas e seu desempenho 
almejado na obra, com a estimativa de custo e prazo de execução. Devem ser 
considerados os estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade 
técnica e econômica e avaliação de impacto ambiental. 

Pretende-se que o Projeto Básico seja executado de acordo com todas as normas 
e legislações vigentes para este fim, de modo a ser utilizado para a futura 
licitação ou contratação da obra da edificação NZEB proposta. 
 
Será adotado o formato que consta no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/1993: 

Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 
da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 
a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
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compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.  
 
 

A. Desenhos técnicos 
 
Minimamente, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
– levantamento topográfico; 

– planta de localização e situação; 

– projeto arquitetônico (plantas baixas, pelo menos 2 cortes, 4 fachadas, planta 
de cobertura);  

– projeto de instalações hidráulicas; 

– projeto de instalações elétricas; 

– projeto de instalação do ar condicionado; 

– projeto luminotécnico; 

– projeto de instalação de transporte vertical (quando houver); 

– projeto de geração distribuída de fonte renovável 

Para fins dessa Chamada Pública, cada Instituição proponente deverá  entregar 
no máximo 25 (vinte e cinco) pranchas formato A2 (420 x 841mm), sentido 
horizontal (paisagem). Cada prancha não deve exceder 10MB, em formato pdf 
e com resolução mínima 300dpi. As pranchas também devem ser enviadas em 
formato dwg, não excedendo 10MB. 
 

 
B. Programa de necessidades da edificação 

O programa é o conjunto sistematizado de necessidades de uma determinada 
construção. Deverão ser especificados neste documento, os ambientes e espaços 
da edificação, considerando tamanho, requisitos, utilização e outras 
características específicas que forem julgadas necessárias pelo projetista para 
melhor explicar o projeto. O programa, embora também possa ser apresentado 
de forma textual, deve obrigatoriamente apresentar a tabela abaixo disponível 
em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  
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Tabela 1: Itens necessários na planilha do Programa de necessidades a ser apresentado 
 

O programa de necessidades da edificação NZEB deverá ser decidido pelo 
proponente. A edificação poderá ter uso residencial ou não residencial e poderá 
ter uso apenas de demonstração ou poderá ter um uso específico, além do 
demonstrativo, sendo o caráter de demonstração obrigatório por pelo menos 2 
anos. 

 
C. Memorial Descritivo 

Deverá ser entregue o memorial descritivo da edificação, dos elementos da 
edificação, das instalações prediais, dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção. São necessárias as seguintes informações: localização 
da obra, zona bioclimática, fundamentos da edificação, conceituação do projeto, 
premissas básicas adotadas durante o projeto, objetivos do projeto, normas 
adotadas e outras informações eventualmente existentes e que sejam 
importantes para o entendimento completo do projeto. Deverão ser incluídas 
informações sobre o projeto de geração distribuída, que juntamente com o 
projeto, corroborem para demonstrar que a edificação apresentada é uma NZEB, 
com balanço anual energético próximo a zero. 

É nesse documento que o proponente deverá explicar itens considerados 
importantes para a avaliação da comissão avaliadora, listados no item 10.1.B (i, 
iii, iv) deste Edital, porém não se limitando a estes, especialmente quando 
houver questão que o proponente considere importante para o entendimento e 
avaliação da edificação NZEB. 

 
D. Orçamento 

O orçamento deve ser detalhado, , em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários, com a previsão de quantidades e 
especificações dos materiais e serviços a serem fornecidos para possibilitar a 
construção da edificação NZEB, assim como demais etapas projetuais, como por 
exemplo, o projeto executivo.  

Os custos de emissão da Etiqueta PBE Edifica, nas etapas de projeto e edificação 
construída, também devem constar no orçamento e, na planilha resumida, 
devem ser inseridos no item “serviços complementares”. 

Ambiente Utilização / 
Atividade

N° de 
ocupantes

N° de 
ambientes

Área 
unitária

Área 
total

Requisitos / 
características 

necessários

Observações

N
N1
...
N10

Programa de necessidades
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Não devem fazer parte desse orçamento e não serão custeados com recursos 
financeiros oriundos desta Chamada pública itens de decoração e ornamentação 
tais como: mobiliário e objetos decorativos de modo geral. O Orçamento deve 
ser restrito a itens relacionados aos projetos e construção da NZEB. 

Além do orçamento detalhado, é necessário o envio da Planilha orçamentária 
resumida, conforme modelo a seguir, disponível em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  
 

 
 

Tabela 2: Planilha orçamentária resumida a ser apresentada 

 
E. Cronograma 

Deverá ser entregue um cronograma que além da execução dos projetos 
executivos e da obra propriamente dita, contemple as contratações destas 
etapas. O prazo máximo para a contratação e a execução da obra completa 
deverá ser de 24 meses corridos. A edificação NZEB deverá ser inaugurada até 
o mês 24 do cronograma.  

No cronograma a ser apresentado, deverão estar especificadas todas as etapas 
necessárias ao entendimento da evolução dos serviços. Deverão estar contidos 
especificamente no cronograma: 

 
 Licitação e Contratação do projeto executivo e obra 
 Legalização dos projetos e licenças para execução da obra 
 Execução da obra com suas etapas principais, constando no mínimo as 

etapas que deverão constar na planilha da “Tabela 2: Planilha 

Area Construída: 

Item Discriminação Unid Quantidade Preço unitário Preço total
1 Projetos executivos
2 Serviços iniciais
3 Movimento de terra
4 Fundação
5 Estrutura
6 Alvenaria
7 Esquadrias
8 Cobertura
9 Impermeabilização

10 Revestimentos e acabamentos
11 Forros
12 Instalações
13 Geração distribuída
14 Louças e metais
15 Serviços Complementares
16 Pinturas
17 Limpeza de obra
18 Impostos e administração

Total Geral

Planilha Orçamentária - resumida
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orçamentária resumida”: Serviços iniciais, movimento de terra, fundação, 
estrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, impermeabilização, 
revestimentos e acabamentos, forros, instalações, geração distribuída, 
louças e metais, serviços complementares, pintura e limpeza da obra. Em 
caso de edificações que passem por retrofit, as etapas que não sofram 
modificação ou não façam parte do retrofit não precisarão ser incluídas. 

 Interações e trâmites administrativos com a distribuidora de energia 
elétrica local para viabilização da instalação da usina de geração 
distribuída 

 Planejamento das visitações 
 Habite-se e licenciamento da edificação nos órgãos pertinentes 

 

A Instituição proponente deve utilizar este cronograma para apresentar a 
“Tabela 4 – Repasse financeiro à Instituição proponente” preenchida. Um modelo 
da Tabela 4 encontra-se disponível em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  

A Instituição proponente deverá estar ciente, que após o prazo de 24 meses, 
após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica – TCT, a Eletrobras/Procel 
pretende promover um processo de M&V na edificação NZEB, com duração de 
pelo menos 1 (um) ano, onde a Eletrobras/Procel, deverá ter acesso a 12 (doze) 
contas de energia elétrica da concessionaria de energia, de 12 (doze) meses 
consecutivos. 

 
 

7.2. Relatório de avaliação de consumo energético e geração distribuída  
 

A Instituição proponente deverá quantificar seu consumo de energia primária, a 
partir dos fatores de conversão explícitos nas minutas dos textos dos novos 
métodos para a Etiquetagem de edificações não residenciais e residenciais.  
Também deverá ser calculada a previsão de consumo de energia elétrica e a 
previsão necessária de geração distribuída, de modo que consubstancie a 
capacidade da usina de geração distribuída a ser instalada e seu projeto.  

A Instituição proponente tem liberdade para utilizar o método de sua escolha 
para avaliação da eficiência energética e comprovação de que a edificação é 
NZEB, no entanto, o mesmo deverá estar devidamente explicitado e detalhado 
neste relatório. Note que devem ser considerados os fatores de conversão de 
energia primária preconizados pelas minutas dos textos dos novos métodos de 
etiquetagem. 

As minutas dos regulamentos dos novos métodos de etiquetagem para 
edificações não residenciais e residenciais estão disponíveis na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 
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A Instituição proponente poderá utilizar, para avaliar o projeto da edificação 
NZEB, se assim desejar, o novo método de Etiquetagem de edificações. Para tal, 
deverá ser entregue o “Relatório de avaliação de consumo energético e geração 
distribuída - aplicação do novo método de Etiquetagem de edificações”. Para 
edificações não residenciais, deverá ser usado, como modelo, o documento 
“Modelo de relatório de avaliação de consumo energético e geração distribuída - 
aplicação do novo método de Etiquetagem de edificações não residenciais”, e 
para edificações residenciais deverá ser usado, como modelo, o documento 
“Modelo de relatório de avaliação de consumo energético e geração distribuída - 
aplicação do novo método de Etiquetagem de edificações residenciais”, ambos 
disponíveis na página http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-
nzeb. Para utilização dos Novos métodos de etiquetagem, todos os itens 
constantes nos modelos destes relatórios devem ser preenchidos.  

A ferramenta de cálculo para o novo método de Etiquetagem de Edificações não 
residenciais encontra-se no endereço eletrônico: 
http://pbeedifica.com.br/redes/comercial/index_with_angular.html#. No 
entanto, a Instituição proponente pode optar por fazer a avaliação pelo Novo 
método de etiquetagem de edificações não residenciais através de simulação 
computacional. Já a avaliação pelo Novo método de etiquetagem de edificações 
residenciais deverá ser feita unicamente por simulação computacional. Caso, a 
Instituição proponente opte por avaliar através de simulação computacional, o 
programa utilizado para simulação, para avaliação pelos novos métodos de 
etiquetagem de edificações não residenciais e residenciais, deve ser verificado 
de acordo com testes propostos pela ANSI/ASHARE Standard 140: Standard 
method of test for the evaluation of building energy analysis computer program 
vigente.  

O relatório de avaliação de consumo energético e geração distribuída, 
independente do método de avaliação escolhido, deverá ser entregue em 
arquivo com extensão pdf e em arquivo editável. 

Todas as informações contidas nesse relatório são de inteira responsabilidade 
do proponente.  

A comissão avaliadora, conforme descrito no item 10.1 classificará, na Etapa 
preliminar, até 10 (dez) projetos. Os projetos classificados na Etapa preliminar 
serão avaliados, pela comissão avaliadora, segundo as minutas dos textos dos 
novos métodos para a etiquetagem de edificações, disponíveis na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 
 

 
7.3. Plano preliminar de visitação 

 

No Plano preliminar de visitação deverão constar minimamente as seguintes 
informações: objetivo, periodicidade e quantidade de visitações por mês, 
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estimativa de visitantes por ano, ferramentas utilizadas para disseminação do 
conhecimento em NZEB antes, durante e após a visitação, roteiro da visita e 
mecanismos de controle da qualidade do serviço de visitação. Deverá ser 
explicitado se também haverá tour virtual. 

Este documento não deverá conter mais do que 5 (cinco) páginas em formato 
A4. 

 
 
8. Formato e envio da proposta técnica 

 

Os desenhos técnicos contemplados no projeto básico deverão ser enviados em 
formato pdf e também em arquivo editável formato dwg (Autocad 2011). As 
pranchas devem ser formatadas em tamanho A2, conforme descrito no item 
7.1.A.  

O programa de necessidades, memorial descritivo, orçamento, cronograma e 
“Tabela 4 – Repasse financeiro à Instituição proponente”, relatório de avaliação 
de consumo energético e geração distribuída e o plano preliminar de visitação 
devem ser enviados em formato pdf e em arquivo editáveis, tipo doc e/ou xls, 
conforme o caso. 

Os documentos acima descritos são parte integrante da proposta técnica, que 
deve ser enviada, até o prazo limite para o envio das propostas técnicas 
constante no “Quadro 1: Cronograma da Chamada Pública”, desta Chamada 
Pública. Os documentos devem ser enviados, por meio eletrônico, de acordo com 
as instruções e esclarecimentos apresentados na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  
 

 
9. Avaliação 

 

Os projetos serão avaliados e classificados pela Comissão Avaliadora.  

A Comissão Avaliadora será composta pelos membros do Procel e convidados da 
academia e sociedade que tenham expertise em projetos de arquitetura, 
projetos de geração distribuída renovável, eficiência energética em edificações, 
Etiquetagem de edificações, certificações de sustentabilidade e edificações 
NZEB.  

A constituição dos membros da comissão é de responsabilidade única da 
Coordenação do Processo Seletivo desta Chamada Pública, que é composta por 
representantes do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 
PROCEL. 
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10. Critérios de Classificação 
 
10.1. Etapa Preliminar 
 

Nesta etapa, serão classificadas até 10 (dez) propostas, que serão avaliadas e 
classificadas pela Comissão Avaliadora de acordo com os critérios dos itens A e 
B abaixo. 
 
 

A. Envio de documentos 
 

Os documentos abaixo listados deverão ser enviados por meio eletrônico, de 
acordo com as instruções e esclarecimentos apresentados na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  

Caso qualquer um dos documentos abaixo listados não seja enviado dentro do 
prazo estabelecido, a proposta será desclassificada.   

a) Apresentar as certidões negativas de débitos ou certidões positivas de 
débitos com efeito de negativa com a dívida ativa da União, do Estado e 
do Município (ou do Distrito Federal), trabalhista, certificado de 
regularidade com o FGTS, cadastro do CNPJ, Contrato/Estatuto social. A 
Instituição proponente deverá comprovar a dispensabilidade da emissão 
de alguma das certidões/documento anteriormente mencionados, se for 
este o caso.  

b) Enviar a Carta de Apresentação, conforme descrição no item 18.2 do 
presente edital.  

c) Apresentar documento que informe que a Instituição proponente tem 
possibilidade de abrir conta bancária específica para o Instrumento 
jurídico, que será firmado entre a Instituição proponente classificada e a 
Eletrobras. O recurso financeiro deverá ser depositado na conta bancária 
específica do Instrumento jurídico e somente por meio desta conta 
específica poderá ser movimentado em favor da execução da NZEB. 

d) Apresentar documento de comprovação de propriedade legal do terreno 
em que pretende construir a NZEB ou apresentar documento legal que 
comprove o direito de uso do mesmo, pelo período necessário à execução 
do projeto e, ainda, pelo período posterior, correspondente às visitações. 

e) Apresentar RRT ou ART (conforme o caso) de responsável técnico pelos 
projetos constantes da proposta técnica. 

f) Enviar a proposta técnica completa, que deve conter: Projeto Básico, 
Relatório de avaliação de consumo energético e geração distribuída e Plano 
preliminar de visitação, conforme especificado no item 7 e seus subitens. 
O projeto básico deve estar completo, o que inclui os desenhos técnicos, 
programa de necessidades, memorial descritivo, orçamento e cronograma. 
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Caso a proposta enviada não esteja completa, a proposta será 
desclassificada. 

 
 

B. Pontuação das propostas 
 

Para esta etapa preliminar, a Comissão Avaliadora, atribuirá pontuação a cada 
um dos requisitos (itens i a iv) de acordo com os pesos abaixo: 
 

  Requisitos avaliados Notas Peso 
i Sustentabilidade 0 a 10 6 
ii Visitação 0 a 10 4 
iii Novas tecnologias 0 a 10 3 
iv Uso da edificação 0 a 10 2 

 
Tabela 3: Pontuação dos requisitos da etapa preliminar 

 

Nesta etapa, a Eficiência Energética será avaliada como um dos itens do critério 
de sustentabilidade, de forma qualitativa, inserida no requisito de 
sustentabilidade. As propostas técnicas que forem classificadas nesta etapa 
preliminar terão sua Eficiência Energética avaliada de forma quantitativa a partir 
da minuta do texto do novo método de Etiquetagem de edificações, não 
residencial ou residencial, conforme o caso. 

 
i. Sustentabilidade  

 

Será levada em consideração a incorporação de outros conceitos de 
sustentabilidade aplicados às edificações, tais como: eficiência energética, uso 
racional da água potável, aproveitamento de fontes alternativas de água, 
utilização de materiais reciclados e recicláveis, utilização de materiais com 
menor pegada de carbono, gestão de resíduos, durabilidade, manutenção, 
inserção urbana, relação com o entorno e escolhas integradas de materiais e 
sistemas construtivos. Outros aspectos poderão ser considerados pelo 
proponente.  

Estes aspectos deverão estar devidamente fundamentados no documento 
“Memorial Descritivo” e, quando necessário, também nos projetos técnicos.  

 
 
ii. Visitação 

 

A edificação deverá ser fisicamente visitável. O Proponente deverá escolher onde 
pretende construir a NZEB ou que edificação pretende fazer retrofit para 
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transformar em NZEB. A localização da edificação deverá ser estratégica de 
modo que não restrinja o acesso da sociedade interessada quando das 
visitações.  

Parâmetros como quantidade de visitantes/ano, periodicidade das visitações e 
previsão de tour virtual serão considerados neste item. Assim como, a 
proximidade da NZEB a áreas de conhecido interesse turístico e/ou interesse 
público para visitação, de caráter educacional e/ou tecnológico. 

Estes aspectos deverão estar devidamente fundamentados no documento “Plano 
preliminar de visitação”. 

 
iii. Novas tecnologias 
 

Com o intuito de alavancar a indústria da construção civil, pode ser proposto o 
desenvolvimento de novas tecnologias, sejam construtivas, relacionadas a 
equipamentos, processos ou a sistemas, que auxiliem a busca por edificações 
NZEB. As novas tecnologias poderão contribuir para o menor consumo de 
energia elétrica, uma menor necessidade de geração renovável e/ou promover 
maior sustentabilidade ambiental, durante a obra e/ou operação do edifício.  

Para este edital, entende-se que a nova tecnologia deva ser desenvolvida 
especificamente para o projeto ou ser uma adaptação/aprimoramento, 
específico para este projeto, oriundo de alguma tecnologia já existente ou ainda 
a aplicação de uma tecnologia já desenvolvida que ainda careça de 
experimentação ou ganho de escala. Serão considerados como nova tecnologia 
a criação de dispositivos eletroeletrônicos, softwares, novos materiais, processos 
de manufatura, processo de transformação de recursos naturais ou 
transformação do ambiente, ressignificação de materiais e produtos, desde que 
originais e sustentáveis. 

Esta tecnologia, quando prevista, deverá ser necessariamente 
utilizada/instalada na edificação ou em sua construção. 

Estes aspectos deverão estar devidamente fundamentados no documento 
“Memorial Descritivo” e, quando necessário, também nos projetos.   

 
 
iv. Uso da edificação 
 

É incentivado que a edificação possua outros usos além do uso demonstrativo, 
ou seja, que tenha um uso específico, além de ser utilizada como edificação 
demonstrativa NZEB. No entanto, ela deve ser obrigatoriamente visitável. 
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Estes aspectos deverão estar devidamente fundamentados no documento 
“Memorial Descritivo” e demonstrados no documento “Programa de 
necessidades da edificação”. 

 
10.2. Etapa Final 

Nesta etapa, serão avaliadas, pela Comissão Avaliadora, as propostas técnicas 
classificadas na Etapa Preliminar – um total máximo de 10 (dez) propostas 
técnicas serão avaliadas nesta etapa.  

As edificações, destas propostas técnicas, serão avaliadas segundo a minuta do 
texto do Novo Método de Etiquetagem de edificações, não residencial ou 
residencial, conforme o caso, e deverão ser necessariamente caracterizadas 
como NZEB, de acordo com o descrito no item “6.1 Descrição de NZEB”, para 
serem classificadas na Etapa Final. As minutas dos textos dos novos métodos 
para a Etiquetagem de edificações não residenciais e residenciais, estão 
disponíveis na página http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-
nzeb. 

Serão classificadas até 4 (quatro) propostas nesta Etapa Final.  
 

 
 
11. Recursos disponíveis 

 

Os recursos financeiros totais disponíveis através desta Chamada Pública são de 
R$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais). 

Está Chamada Pública selecionará até 4 (quatro) projetos de edificações NZEB. 
Cada Instituição proponente poderá inscrever apenas um projeto, e cada projeto 
selecionado receberá o valor máximo de R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais). 

Os recursos serão disponibilizados de acordo com o orçamento constante na 
proposta técnica entregue pelo proponente: 
 

 Não haverá possibilidade de pagamento superior ao valor de R$ 1 milhão, 
por projeto selecionado. Os orçamentos das propostas que ultrapassarem 
este valor limite deverão ser, obrigatoriamente, computados como 
contrapartida na proposta de projeto, e a responsabilidade por este 
recurso será integralmente da Instituição proponente. Os valores 
excedentes devem estar descritos no orçamento e identificados como 
contrapartida. E deverão ser aplicados, pela Instituição proponente na 
conta bancária específica do Termo de Cooperação Técnica, que será 
firmado entre a Instituição proponente e a Eletrobras.  
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 Em caso do orçamento total da obra ser inferior ao valor de R$ 1 milhão, 
a Instituição receberá no máximo o valor contemplado em seu orçamento 
constante da proposta. 

 

Os recursos divulgados no presente Edital são expressos em valores brutos em 
R$ (Reais), devendo ser deduzidos, por ocasião de pagamentos, todos os 
tributos previstos na legislação vigente e pertinente à matéria. 

Os recursos financeiros, que por ventura não sejam utilizados por esta Chamada 
pública, retornarão para a conta do Procel. 

 
 
12. Repasse financeiro às Instituições 

 

As Instituições, cujos projetos forem selecionados por este Edital, terão 
reembolsados, por repasse financeiro feito pela Eletrobras/Procel, os custos 
relativos ao projeto executivo e construção, em um montante limitado a R$ 1 
milhão de reais. O procedimento previsto para realizar os pagamentos dos custos 
envolvidos na construção deverá observar a Tabela 4. Nota-se que o pagamento 
correspondente ao item 1, apresenta-se como um adiantamento de valor para a 
execução da etapa subsequente, e assim sucessivamente. 

A ausência de qualquer documento previsto na Tabela 4 ou o não atendimento 
ao seu critério de avaliação implicará no não pagamento da etapa em referência, 
até que a mesma seja cumprida. Nenhuma etapa subsequente será paga, até 
que a etapa anterior tenha sido finalizada e comprovada.  

Em relação aos documentos para pagamento a serem apresentados no item 1, 
da Tabela 4, caso a Instituição proponente elabore os projetos executivos com 
mão de obra própria, está deve enviar declaração, devidamente assinada pelo 
seu responsável legal, informando quais os projetos serão executados sem 
contratação externa. Cabe destacar que, serviços executados com mão de obra 
própria da Instituição proponente não são reembolsáveis pela Eletrobras/Procel. 

Destaca-se que os pagamentos a serem executados pela Eletrobras/Procel terão 
etapas fixas, de acordo com a Tabela 4 e o cronograma da obra. As células da 
coluna “valor a ser pago” dos itens 2 e 3 desta tabela, deverão ser preenchidas 
pela Instituição proponente, no entanto o valor de cada uma destas células não 
poderá ser inferior a 15% do valor total do orçamento.  

Para os casos em que o orçamento apresentado na Proposta Técnica supere o 
valor do repasse de R$ 1 milhão de reais, a ser feito pela Eletrobras/Procel, a 
Instituição proponente deverá aportar o valor restante, a título de contrapartida, 
na conta bancária específica do TCT, antes do pagamento correspondente a 
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etapa do item 2 da Tabela 4, a ser feito pela Eletrobras/Procel. Casos específicos 
poderão ser analisados, caso a caso, conforme interesse e decisão irrestrita da 
Eletrobras/Procel.  
 
 

 
 

Tabela 4 – Repasse financeiro à Instituição proponente 
 

Para realização dos repasses financeiros, a Instituição, cuja proposta técnica 
tenha sido selecionada, deverá obrigatoriamente firmar o Termo de Cooperação 
Técnica - TCT, conforme previsto no ANEXO C, deste edital. O Termo de 
Cooperação Técnica deverá ser analisado previamente pela Instituição 
proponente, pois a inscrição nesta Chamada Pública pressupõe a concordância 
dos seus termos pela Instituição proponente. 

Adicionalmente, a Instituição proponente deve manter suas certidões fiscais e 
tributárias em situação de regularidade para receber os repasses financeiros. 
Em caso de irregularidade, esses pagamentos poderão ser suspensos até que 
seja regularizada a situação fiscal e tributária da Instituição. Entende-se que 
estas certidões são compreendidas por: Certidões negativas de débitos ou 
certidões positivas de débitos com efeito de negativa com a dívida ativa da 
União, do Estado e do Município (ou do Distrito Federal), trabalhista e certificado 
de regularidade com o FGTS. 

Um modelo da Tabela 4 encontra-se disponível em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 

 

ETAPAS PARA 
PAGAMENTO

MARCO DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS

PREVISÃO DE CONCLUSÃO 
DO SERVIÇO DA COLUNA 

ANTERIOR (MÊS 
VINCULADO AO 
CRONOGRAMA)

DOCUMENTOS PARA 
PAGAMENTO 

PREVISÃO DE ENTREGA DE 
RPC e RAFP PARA ANÁLISE 

DA ELETROBRAS
PREVISÃO DE PAGAMENTO AVALIAÇÃO 

VALOR (%) A SER 
PAGO

1
Licitação para execução 
do projeto executivo e 
construção da NZEB

PREENCHIDO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PROPORNENTE

a) Conta bancári a aberta 
em nome do TCT; b) 
Contrato assi nado com a 
Empresa executora dos 
projetos executivos; c) 
Contrato assi nado com a 
Construtora/Empreiteira.

 - imediata  - 40.00%

2 Término das etapas de 
fundação e estrutura

PREENCHIDO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PROPORNENTE

a) Relatório de prestação 
de contas da parcela 
anteri or aprovada - RPC; 
b) Relatório de 
acompanhamento da 
execução física parcial 
aprovado.

2 meses antes da previ são 
de término das etapas de 

fundação e estrutura

2 meses após a entrega da 
PCP e RAFP

Supervisão financeira e 
física da Eletrobras

PREENCHIDO 
PELA 

INSTITUIÇÃO 
PROPORNENTE

3 Término das etapas de 
alvenaria e instalações. 

PREENCHIDO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PROPORNENTE

a) Relatório de prestação 
de contas da parcela 
anteri or aprovada - RPC; 
b) Relatório de 
acompanhamento da 
execução física parcial 
aprovado.

2 meses antes da previ são 
de término das etapas de 
alvenaria e instalações

2 meses após a entrega da 
PCP e RAFP

Supervisão financeira e 
física da Eletrobras

PREENCHIDO 
PELA 

INSTITUIÇÃO 
PROPORNENTE

4
Término das etapas de 
revestimentos, forros, 
esquadrias e cobertura

PREENCHIDO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PROPORNENTE

a) Relatório de prestação 
de contas da parcela 
anteri or aprovada - RPC; 
b) Relatório de 
acompanhamento da 
execução física parcial 
aprovado.

2 meses antes da previ são 
de término das etapas de 

revestimentos, forros, 
esquadrias e cobertura

2 meses após a entrega da 
PCP e RAFP

Supervisão financeira e 
física da Eletrobras

10.00%

Total a ser pago em R$

PREENCHIDO 
PELA 

INSTITUIÇÃO 
PROPORNENTE
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13. Contrapartida da Instituição proponente 
 

a) Elaborar as propostas técnicas para submissão a este Edital e ser 
responsável por todo o custeio desta etapa.  

b) Realizar aporte financeiro adicional para a construção da NZEB, no caso 
em que o custo dos projetos executivos e da construção seja superior ao 
valor de R$ 1 milhão.  

c) Promover o acesso à edificação NZEB por meio de visitação aberta a 
sociedade pelo período mínimo de 2 anos consecutivos após a data de 
início da utilização da edificação. O custo da operação da NZEB é de total 
responsabilidade da Instituição proponente. 

d) Permitir o acesso da Eletrobras/Procel, ou a quem esta designar, para que 
seja executado um projeto de M&V, nos dois primeiros anos de operação 
da NZEB. Para tal, a edificação deverá possuir mecanismos de 
monitoramento instalados, especificados em projeto. A Instituição deverá 
fornecer a Eletrobras/Procel pelo menos 12 contas de energia elétrica, 
emitidas pela concessionária de energia elétrica, de 12 meses 
consecutivos. Pretende-se que o projeto de M&V seja contratado com 
recursos da Eletrobras/Procel, não sendo esta contratação de 
responsabilidade da Instituição proponente da NZEB.  

 
 
14. Cronograma da Chamada Pública 

 

No quadro abaixo estão descritas, em ordem cronológica, todas as datas 
pertinentes ao processo seletivo desta CHAMADA PÚBLICA. 
 
Quadro 1: Cronograma da Chamada Pública 
 
Etapa Descrição da Etapa Data 

1.  Abertura da CHAMADA PÚBLICA 02/12/2019 

2.  17h (Horário de Brasília) - Prazo limite para 
as inscrições 

07/02/2020 

3.  17h (Horário de Brasília) - Prazo limite para 
o envio das propostas 

20/02/2020 

4.  Divulgação das propostas classificadas na 
Etapa Preliminar 23/03/2020 

5.  
Início do prazo para interposição de 
recursos (fase classificação Etapa 
Preliminar) 

24/03/2020 
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Quadro 1: Cronograma da Chamada Pública 
 
Etapa Descrição da Etapa Data 

6.  17h (Horário de Brasília) - Prazo limite para 
interposição de recursos 30/03/2020 

7.  
Divulgação do resultado dos recursos 
interpostos e da lista final da Etapa 
Preliminar de classificação 

14/04/2020 

8.  Divulgação da lista de classificação da Etapa 
Final 05/05/2020 

9.  Início do prazo para interposição de 
recursos (fase classificação Etapa Final) 06/05/2020  

10.  17h (Horário de Brasília) - Prazo limite para 
interposição de recursos 12/05/2020 

11. 
Divulgação do resultado dos recursos 
interpostos e da lista final da Etapa Final de 
classificação 

19/05/2020 

 
 
 
15. Coordenação do Processo Seletivo 

 

A Coordenação do Processo Seletivo será composta por representantes do 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, e terá a 
incumbência de receber as propostas apresentadas para esta CHAMADA 
PÚBLICA, responder a eventuais dúvidas e recursos apresentados e definir os 
membros que comporão a Comissão avaliadora dos projetos inscritos. 
 
 
 
16. Divulgação dos Resultados 

 

Os resultados serão divulgados diretamente no endereço eletrônico 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  
 
 
 
17. Recursos Administrativos 

 

Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos pelo proponente 
conforme Quadro 1 –“Cronograma da CHAMADA PÚBLICA”.  
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Os recursos deverão ser encaminhados até as datas definidas nas etapas 6 e 10 
do Quadro 1 –“Cronograma da CHAMADA PÚBLICA”, de acordo com as 
instruções e esclarecimentos apresentados na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  

Recomenda-se o envio dos recursos com antecedência, uma vez que a Eletrobras 
não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de 
eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 

As divulgações dos resultados dos recursos interpostos ocorrerá segundo as 
datas definidas nas etapas 7 e 11 do Quadro 1 –“Cronograma da CHAMADA 
PÚBLICA”, e estará disponível através da página da Eletrobras: 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  

O recurso administrativo deverá ser elaborado seguindo o modelo que se 
encontra disponível em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 

 
 
 
18. Documentos necessários para realização das inscrições 

 
 
A Instituição Proponente deverá acessar o endereço eletrônico 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb e seguir as 
orientações descritas no mesmo, para o envio das documentações. 
 
18.1. Certidões e documentos 

 
É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:   
 

 Certidões negativas de débitos ou certidões positivas de débitos com efeito 
de negativa com a dívida ativa da União 

 Certidões negativas de débitos ou certidões positivas de débitos com efeito 
de negativa com a dívida ativa do Estado  

 Certidões negativas de débitos ou certidões positivas de débitos com efeito 
de negativa com a dívida ativa do Município (ou do Distrito Federal) 

 Certidões negativas de débitos trabalhistas ou certidões positivas de 
débitos trabalhistas com efeito de negativa 00 

 Certificado de regularidade com o FGTS  
 Cadastro do CNPJ 
 Contrato social ou Estatuto social 

A Instituição proponente deverá comprovar a dispensabilidade da emissão de 
alguma das certidões ou documentos acima mencionadas, se for este o caso. 

Para fins de classificação na Chamada Pública e assinatura do TCT - Termo de 
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Cooperação Técnica, todas as certidões da Instituição proponente da Chamada 
Pública deverão se manter negativas ou positivas com efeito de negativa, sob 
pena de desclassificação (mesmo se classificada na Etapa final) e consequente 
não assinatura do TCT. Assim como, todas as certidões da Instituição proponente 
da Chamada Pública deverão se manter negativas ou positivas com efeito de 
negativa, durante a vigência do TCT, sob pena de não recebimento dos aportes 
financeiros previamente estipulados, até que a situação fiscal e tributária seja 
regularizada. 
 
18.2. Carta de Apresentação 

É obrigatório o envio da Carta de Apresentação devidamente preenchida e 
assinada, por meio eletrônico. O não envio da mesma ou o envio fora do padrão 
especificado implicará na não classificação do proponente na Etapa Preliminar. 
O modelo da Carta de Apresentação se encontra no ANEXO A, deste Edital e está 
disponível em arquivo editável na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb. 
 
18.3. Comprovação de possibilidade de abertura de conta bancária 

É obrigatório o envio de documento que informe que a Instituição proponente 
tem possibilidade de abrir conta bancária específica para o Instrumento jurídico, 
que será firmado entre a Instituição proponente classificada e a Eletrobras.  

 
18.4. Propriedade legal do terreno/direito de uso 

É obrigatório o envio de documento de comprovação de propriedade legal do 
terreno em que pretende construir a NZEB ou de documento legal que comprove 
o direito de uso do mesmo, durante o tempo necessário à execução e à posterior 
visitação. 

 
 
 
19. Assinatura 

 

Os proponentes selecionados serão convocados para assinatura dos 
instrumentos jurídicos – Termos de Cooperação Técnica TCT – de acordo com o 
calendário a ser disponibilizado pela Eletrobras em momento oportuno, através 
de e-mail. 
 
 
20. Informações Relevantes 

 

No caso de descumprimento de qualquer regra estabelecida por este edital, 
apurado por meio de procedimento no qual será assegurado o contraditório e a 
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ampla defesa, a proposta técnica será automaticamente desclassificada. 
 
 
 
21. Esclarecimentos e/ou Informações Adicionais 

 

Toda e qualquer solicitação de esclarecimentos e/ou informações adicionais, à 
Coordenação do Processo Seletivo, referentes a esta CHAMADA PÚBLICA, deverá 
ser formulada por escrito e encaminhada para o endereço eletrônico 
cpedifica@eletrobras.com. 

A Coordenação do Processo Seletivo não atenderá solicitações de 
esclarecimentos e/ou informações adicionais que não estejam em conformidade 
com o estabelecido neste item. 

Esclarecimentos e/ou informações adicionais serão divulgadas através do 
endereço eletrônico cpedifica@eletrobras.com ou poderão ser obtidas 
diretamente no endereço 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb.  
 
 
 
22. Revogação da Chamada Pública 

 

A qualquer tempo, a presente CHAMADA PÚBLICA poderá ser revogada, no todo 
ou em parte, por motivo de interesse público, conveniência, oportunidade, sem 
que isso implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
 
 
23. Considerações Finais 

 

A mera submissão da proposta à Coordenação do Processo Seletivo não gerará 
quaisquer direitos relativos à aceitação ou não da mesma, pois caberá 
exclusivamente à Coordenação do Processo Seletivo decidir se a proposta é 
aceitável, de acordo com os critérios estabelecidos no presente Edital. 

 
 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019. 
 

Coordenação do Processo Seletivo
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24. Anexos 
 

ANEXO A – Carta de Apresentação  
ANEXO B – Modelo para interposição de recursos  
ANEXO C – Termo de Cooperação Técnica 
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Regulamento da Chamada Pública  
PROCEL EDIFICA  -  NZEB Brasil 
 
Carta de apresentação  
 
Cidade, _____ de _________________ de_________. 
 
À  
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras 
Comissão Avaliadora da Chamada Pública Procel Edifica – NZEB Brasil  
 
REF.: CHAMADA PÚBLICA PROCEL EDIFICA – NZEB Brasil  
 
Encaminhamos a inscrição para sua avaliação, informando que estamos cientes e de acordo 
com as regras constantes da presente Chamada Pública, como também com todos os termos 
constantes no instrumento contratual e seus anexos. Para os devidos fins, DECLARO:  
 
Identificação do gestor responsável e contato para as tratativas desta Chamada Pública, 
pertencente ao corpo funcional da Instituição proponente:  
 

Proponente:  

____________________________________________________________________ 

Nome do responsável:  

____________________________________________________________ 

Endereço Completo:  

______________________________________________________________ 

Telefone: (___) ______________ e-mail: ____________________________________ 
 
 
Identificação do tipo de edificação em que pretende concorrer: 
 

Edificação não residencial 
 
Edificação residencial 

 
 
 

_______________________________________ 
Representante legal da Empresa/Instituição 

 Nome completo do representante legal e Cargo do representante legal 
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Conforme consta no presente edital, eventuais recursos administrativos poderão 
ser interpostos pelo proponente.  
 

Os recursos deverão ser encaminhados até as datas definidas nas etapas 6 e 10 
do Quadro 1 –“Cronograma da Chamada Pública”, de acordo com as instruções e 
esclarecimentos apresentados na página 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb, utilizando o 
seguinte formulário:  

 
Na hipótese de haver documentos complementares, os mesmos deverão ser 
anexados junto ao formulário de interposição de recurso e encaminhados em um 
único arquivo não editável (tipo pdf ou jpg), devidamente assinado. 
 
Recomenda-se o envio dos recursos com antecedência, uma vez que a Eletrobras 
não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos e congestionamentos. 
 
As divulgações dos resultados dos recursos interpostos ocorrerá conforme etapas 
7 e 11 do Quadro 1 – “Cronograma da CHAMADA PÚBLICA”, e estará disponível 
através da página da Eletrobras: 
http://www.eletrobras.com/chamadapublicaproceledifica-nzeb
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XXX-PRF-xxx/2020 
 
 

 
 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
ENTRE SI FAZEM A CENTRAIS 
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – 
ELETROBRAS E XXX 
 
 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, doravante denominada 
ELETROBRAS, sociedade anônima de economia mista constituída na forma da Lei 
nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede em Brasília, Distrito Federal, e 
escritório central na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, 409 – 13º 
andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 
o n.º 00001180/0002-07, devidamente autorizada pela Resolução DEE n° XXX de 
sua Diretoria Executiva, em reunião realizada em XXX do mês de XXX de 2019, e, 
neste ato, representada pelo seu Presidente, abaixo assinado, em conformidade com 
o art.48, inciso VIII, do Estatuto Social, 
 
A XXX, doravante designada BENEFICIÁRIA, com sede na Cidade de XXX, Estado 
de XXX, na (logradouro), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por 
XXXXXXXX e XXXXXXXXX, abaixo assinados, de conformidade com os poderes que 
lhes são conferidos e constantes do seu Estatuto. 
  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Considerando o empenho e a prioridade do Governo Federal relativo ao combate ao 
desperdício de energia em todos os setores socioeconômicos do Brasil; 
 
Considerando a importância do envolvimento de toda a sociedade no esforço para o 
combate ao desperdício e o uso eficiente da energia; 
 
Considerando as diretrizes e linhas de ação, estabelecidas e definidas para o Procel; 
criado pela Portaria nº 1.877, de 30 de dezembro de 1985, do MME/MIC, publicada 
no DOU de 31 de dezembro de 1985, ratificada por Decreto, de 18 de julho de 1991, 
da Presidência da República, publicado no DOU de 19 de julho de 1991; 
 
Considerando o objetivo do Procel Edifica de promover a eficiência energética nas 
edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas do país; 
 
Considerando a aprovação da Lei 13.280/2016, que direcionou recursos financeiros 
ao Procel; e 
 
Considerando a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos do Procel 2018, que 
direcionou parte dos recursos financeiros do Procel para aplicação nas edificações  
do país; 
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Considerando que o Despacho nº 20, de 21 de dezembro de 2018, da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético, ratificou as deliberações do Comitê 
Gestor de Eficiência Energética - CGEE quanto à aprovação do Segundo Plano de 
Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - 
PAR Procel 2018, o que havia ocorrido na 6ª reunião do Comitê Gestor de Eficiência 
Energética – CGEE, realizada nos dias 11 e 17 de dezembro e 2018; 
 
Considerando que os membros do CGEE foram nomeados por meio da Portaria MME 
n° 354 de 6 de julho de 2016; 
 
Considerando que o Plano Anual de Aplicação de Recursos PROCEL PAR/2018 inclui 
o projeto intitulado “Concurso NZEB – Edificações Near Zero Energy Building”; 
 
Considerando o resultado final da Chamada Pública Procel Edifica – NZEB Brasil. 
 
Têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas cláusulas seguintes: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA o 
desenvolvimento de projetos executivos e a construção de uma NZEB – Near Zero 
Energy Building da (o) BENEFICIÁRIA (O), de acordo com proposta técnica 
aprovada, na Chamada Pública Procel Edifica – NZEB Brasil, com objetivos de 
promover a disseminação de edificações NZEB no país. O repasse, pela 
ELETROBRAS, de recursos financeiros será oriundo da Lei 13.280/2016.  
  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
Declara a(o) BENEFICIÁRIA(O) conhecer o Edital da CHAMADA PÚBLICA PROCEL 
EDIFICA – NZEB Brasil, bem como seus anexos, os quais se aplicam a este Termo 
de Cooperação Técnica de forma subsidiária. 
 
Parágrafo Primeiro - Havendo conflito de disposições, será este resolvido a favor 
das Cláusulas deste instrumento, que prevalecerão sobre os citados documentos, os 
quais definirão especificações referentes à operacionalização técnica deste Termo de 
Cooperação Técnica. 
 
O instrumento é celebrado conforme o art. 28, §2º, da Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016, conjugada com a norma da Eletrobras EAE-02. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA 

 
Parágrafo Primeiro – A ELETROBRAS abre à(ao) BENEFICIÁRIA(O), com 
recursos oriundos da Lei n°13.280 de 3 de maio de 2016, seguindo os critérios para 
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aplicação dos recursos e procedimentos estabelecidos no Plano de Aplicação de 
Recursos do Procel – PAR 2018, um crédito no valor de R$ XXX (XXX). Este valor é 
destinado ao custeio dos projetos executivos e da construção da edificação NZEB 
da(o) BENEFICIÁRIA(O), conforme proposta técnica aprovada na Chamada Pública, 
e deve ser aplicado em seus custos diretos e indiretos, excetuando-se materiais em 
estoque, mão-de-obra e transporte próprios, além de tributos. 
 
Parágrafo Segundo – Os recursos fornecidos pela ELETROBRAS deverão ser 
aplicados única e exclusivamente na destinação prevista neste Termo de Cooperação 
Técnica. A ELETROBRAS poderá, a seu critério, aprovar a aplicação dos rendimentos 
das aplicações financeiras somente no objeto do TCT, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos e não 
podendo ser computados como contrapartida devida pelo convenente, quando 
houver. 

Parágrafo Terceiro - Sempre que lhe for requerido, a(o) BENEFICIÁRIA(O) 
submeterá à ELETROBRAS, de forma que esta considere satisfatória, os 
documentos de licitação, pareceres de adjudicação e minutas de contratos, inclusive 
aditivos, quando for o caso, previamente à execução dos atos respectivos. 

 
Parágrafo Quarto – Caberá à(s) BENEFICIÁRIA(S) a cobertura do restante dos 
custos da construção da NZEB, quando houver. Na hipótese de haver a necessidade 
de investimentos adicionais por parte da BENEFICIÁRIA(S), o respectivo recurso 
financeiro deverá ser depositado na conta bancária específica do instrumento e 
somente por meio da conta específica deverá ser movimentado em favor da execução 
do objeto. 
 
Parágrafo Quinto – Caberá à(s) BENEFICIÁRIA(S) observar o art. 37, XVI e XVII 
da Constituição da República, nos casos em que forem permitidos repasses 
financeiros pela Eletrobras para contratação de profissionais especializados. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO 
 
Parágrafo Primeiro - A liberação das parcelas do crédito ficará sujeita à solicitação 
fundamentada e comprovação da efetiva execução do objeto e dos gastos realizados 
pela(o) BENEFICIÁRIA(O), de acordo com o respectivo cronograma físico e demais 
exigências para contratações e pagamentos, nas seguintes condições: 
 
a) A primeira parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de 40% 

(quarenta por cento) do valor deste Termo de Cooperação Técnica, condicionada 
ao encaminhamento dos seguintes documentos pela(o) BENEFICIÁRIA(O) para 
análise e aprovação pela ELETROBRAS: 

i. Comprovação de regularidade da(o) BENEFICIÁRIA(O) no Cadastro 
Informativo dos Créditos não quitados do setor Público Federal – CADIN; 

ii. Comprovação de regularidade fiscal perante a União, o Estado, o Município, o 
FGTS e a Justiça do Trabalho; 

iii. Cópia do contrato assinado com a empresa que executará os projetos 
executivos para a construção da NZEB.  
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iv. Cópia do contrato assinado com a construtora ou empreiteira que executará a 
construção da NZEB.  

 
b)  A segunda parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de 

XX% (XXX por cento) do valor deste Termo de Cooperação Técnica, condicionada 
ao encaminhamento dos seguintes documentos pela(o) BENEFICIÁRIA(O) para 
análise e aprovação pela ELETROBRAS: 

i. Comprovação de regularidade da(o) BENEFICIÁRIA(O) no Cadastro 
Informativo dos Créditos não quitados do setor Público Federal – CADIN; 

ii. Comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

iii. Cópia das ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica), devidamente quitadas, referente à elaboração de 
todos os projetos executivos contratados. 

iv. Cópia da Licença de obra, ou documento equivalente, expedido pelo órgão 
competente. 

v. Relatório de prestação de contas parcial demonstrando a aplicação na 
construção da NZEB, dos recursos referentes à primeira parcela liberada pela 
ELETROBRAS. 

vi. A aplicação dos recursos, demonstrada pela prestação de contas parcial, 
deverá estar em consonância com a Proposta Técnica, enviada pela(o) 
BENEFICIÁRIA(O), em ocasião da Chamada Pública Procel Edifica-NZEB Brasil. 

vii. Relatório de acompanhamento da execução física parcial – RAFP – da 
construção da NZEB. 

viii. vii. Comprovante de depósito, feito pela(o) BENEFICIÁRIA(O), a título de 
contrapartida, na conta bancária específica do TCT. Necessário apenas para os 
casos em que o orçamento apresentado na Proposta Técnica supere o valor do 
repasse de R$ 1 milhão de reais, a ser feito pela Eletrobras/Procel. Os serviços 
a serem executados com tal recurso devem ser os definidos no orçamento 
apresentado pela(o) BENEFICIÁRIA(O), quando do envio da proposta técnica 
da Chamada Pública Procel Edifica-NZEB Brasil. 

ix. Demonstração de atendimento das exigências para contratação e pagamento, 
quando referentes à execução do objeto do convênio; 

 
c) A terceira parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de XX% 

(XXX por cento) do valor deste Termo de Cooperação Técnica, condicionada ao 
encaminhamento dos seguintes documentos pela(o) BENEFICIÁRIA(O) para 
análise e aprovação pela ELETROBRAS: 
 

i. Comprovação de regularidade da(o) BENEFICIÁRIA(O) no Cadastro 
Informativo dos Créditos não quitados do setor Público Federal – CADIN; 

ii. Comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

iii. Relatório de prestação de contas parcial demonstrando a aplicação na 
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construção da NZEB, dos recursos referentes à segunda parcela liberada pela 
ELETROBRAS, assim como demonstrando a aplicação na construção da 
NZEB, dos recursos aportados pela(o) BENEFICIÁRIA(O), a título de 
contrapartida, quando houver esta contrapartida. 

iv. A aplicação dos recursos, demonstrada pela prestação de contas parcial, 
deverá estar em consonância com a Proposta Técnica, enviada pela(o) 
BENEFICIÁRIA(O), em ocasião da Chamada Pública Procel Edifica-NZEB Brasil.  

v. Relatório de acompanhamento da execução física parcial – RAFP – da 
construção da NZEB. O RAFP também deve conter o acompanhamento 
referente às execuções físicas cujo aporte financeiro decorram de 
contrapartida pela(o) BENEFICIÁRIA(O); 

vi. Demonstração de atendimento das exigências para contratação e pagamento, 
quando referentes à execução do objeto do convênio; 

 

d) A quarta e última parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS 
de 10% (10 por cento) do valor deste Termo de Cooperação Técnica, 
condicionada ao encaminhamento dos seguintes documentos pela(o) 
BENEFICIÁRIA(O) para análise e aprovação pela ELETROBRAS: 
 

i. Comprovação de regularidade da(o) BENEFICIÁRIA(O) no Cadastro 
Informativo dos Créditos não quitados do setor Público Federal – CADIN; 

ii. Comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

iii. Relatório de prestação de contas parcial demonstrando a aplicação na 
construção da NZEB, dos recursos referentes à terceira parcela liberada pela 
ELETROBRAS, assim como demonstrando a aplicação na construção da 
NZEB, dos recursos aportados pela(o) BENEFICIÁRIA(O), a título de 
contrapartida, quando houver esta contrapartida. 

iv. A aplicação dos recursos, demonstrada pela prestação de contas parcial, 
deverá estar em consonância com a Proposta Técnica, enviada pela(o) 
BENEFICIÁRIA(O), em ocasião da Chamada Pública Procel Edifica-NZEB Brasil. 

v. Relatório de acompanhamento da execução física parcial – RAFP – da 
construção da NZEB. O RAFP também deve conter o acompanhamento 
referente às execuções físicas cujo aporte financeiro decorram de 
contrapartida pela(o) BENEFICIÁRIA(O). 

vi. Demonstração de atendimento das exigências para contratação e pagamento, 
quando referentes à execução do objeto do convênio; 

 
Parágrafo Segundo - Para o recebimento das parcelas, além dos requisitos 
previstos nas etapas listadas acima, a(o) BENEFICIÁRIA(O) ficará sujeita(s) ao 
cumprimento dos seguintes requisitos:  
 
a) A transferência de recursos pela ELETROBRAS à(s) BENEFICIÁRIA(S) deverá 

obedecer aos termos da regulamentação eleitoral vigente à época da concessão. 
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b) A transferência de recursos pela ELETROBRAS à(s) BENEFICIÁRIA(S) em 
período eleitoral deverá ser avaliada em face da origem dos recursos oriundos 
da Lei 13.280/2016, que direcionou recursos financeiros ao Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica – Procel. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS 
 

1. Nomear gestor e fiscal para acompanhamento da execução do presente Termo; 

2. Fiscalizar a execução e implantação dos serviços, constantes na Proposta técnica 
classificada na Chamada Pública e posteriormente detalhados através dos 
projetos executivos, a serem contratados pela(o) BENEFICIÁRIA(O); 

3. Alocar os valores previstos neste Termo de Cooperação Técnica para a 
consecução de seus objetivos; 

4. Analisar os Relatórios de prestação de contas parciais e final, enviadas pela(o) 
BENEFICIÁRIA(O), na forma prevista na Lei nº 9.991/2000, bem como no Plano 
de Aplicação dos Recursos do Procel; 

5. Analisar os Relatórios de acompanhamento da execução física parciais e final, 
enviadas pela(o) BENEFICIÁRIA(O);  

6. Emitir Termo de Quitação das obrigações do(s) BENEFICIÁRIO (S); 

7. Publicar o extrato deste Termo e seus eventuais aditivos no Diário Oficial da 
União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; 

8. Promover a prorrogação do prazo de execução do instrumento antes do seu 
término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos com impacto à 
execução do presente Termo. 

 
8.1. As renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou 

prorrogação do prazo de vigência devem ocorrer por decisão do agente de 
fiscalização administrativa, e devem ser formalizadas por apostilamento, sem 
necessidade da celebração de termo aditivo. 
 

8.2. Os aditivos contratuais ou apostilamentos devem ser firmados dentro da 
vigência do respectivo contrato. Se o encerramento da vigência do contrato 
ocorrer em dia não útil ou sem expediente, os aditivos ou apostilamentos 
podem ser firmados no dia útil subsequente. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROMISSOS DA ELETROBRAS 
 
Parágrafo Primeiro - Os compromissos assumidos pela ELETROBRAS neste Termo 
de Cooperação Técnica vinculam-se, expressamente, à efetividade de realização das 
condições estabelecidas para o recolhimento e aplicação dos recursos referentes à 
Lei nº 13.280/2016. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA(O) BENEFICIÁRIA(O) 

 
Como parte dos compromissos contratuais assumidos, além daqueles estabelecidos 
nas demais Cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, a(o) BENEFICIÁRIA(O) 
se obriga a: 
 

a) Constituir procedimento licitatório para contratação dos projetos executivos, em 
concordância com a proposta técnica classificada na Chamada Pública, de acordo 
com as normas e legislações vigentes para este fim; 

b) Constituir procedimento licitatório para contratação da construtora/empreiteira 
que executará a construção da NZEB, em concordância com a proposta técnica 
classificada na Chamada Pública, de acordo com as normas e legislações vigentes 
para este fim; 

c) Contratar os projetos executivos e a construção da NZEB, em concordância com 
a proposta técnica classificada na Chamada Pública; 

d) Desenvolver projetos executivos que seguem as normas técnicas vigentes para 
este fim; 

e) Apresentar RRT ou ART (conforme o caso) de responsável técnico pelos projetos 
executivos; 

f) Executar a construção da NZEB em concordância com todas as normas e 
legislações vigentes para este fim; 

g) Executar a construção da NZEB que, conforme descrição presente no edital da 
Chamada Pública: “são edificações de alta eficiência energética com geração 
distribuída associada, de fonte renovável, que alcançam um balanço anual 
energético próximo à zero”. 

h) Finalizar a construção da NZEB, em concordância com a proposta técnica 
classificada na Chamada Pública; 

i) Após a finalização da construção da NZEB, mobiliá-la e decorá-la de acordo com 
o uso estabelecido para a mesma, na proposta técnica classificada na Chamada 
Pública e promover a visitação da NZEB por período mínimo de 2 anos 
consecutivos, após o término da construção; 

j) Instalar mecanismos de monitoramento na NZEB e, em seus primeiros 24 meses 
de operação, franquear suas instalações para a equipe da Eletrobras/Procel, ou 
a quem esta designar, para que possa ser executado um projeto de M&V. A(o) 
BENEFICIÁRIA(O) deverá ainda conceder acesso a pelo menos 12 contas de 
energia elétrica, emitidas pela concessionária de energia elétrica local, de 12 
meses consecutivos.  

k) Emitir a Etiqueta PBE edifica da etapa de projeto e da etapa de edificação 
construída. A Etiqueta PBE Edifica da etapa de projeto deve avaliar os projetos 
executivos e a Etiqueta da etapa de edificação construída, deve ser emitida logo 
após o término da construção da NZEB; 

l) Apresentar, periodicamente, à ELETROBRAS, por escrito, Relatórios de 
acompanhamento da execução física parciais e final, todas as informações e 
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documentos requeridos, bem como prestar todo o apoio técnico, logístico e 
administrativo necessário à supervisão física da construção da NZEB, a ser feita 
pela Eletrobras. Os prazos para envio dos Relatórios de acompanhamento da 
execução física parciais e final serão estabelecidos pela Eletrobras, após a 
apresentação da “Tabela 4 – Repasse financeiro à Instituição proponente”, 
enviada pela(o) BENEFICIÁRIA(O), na ocasião do envio da proposta técnica da 
Chamada Pública Procel Edifica-NZEB Brasil, conforme estabelecido no item 7.1, 
E, do Edital de Chamada Pública NZEB Brasil Procel Edifica; 

m) Apresentar, periodicamente, à ELETROBRAS,  por escrito, Relatórios de 
prestação de contas parciais e final, todas as informações e documentos 
requeridos, bem como prestar todo o apoio técnico, logístico e administrativo 
necessário à supervisão financeira da construção da NZEB, a ser feita pela 
Eletrobras. Os prazos para envio dos Relatórios de prestação de contas parciais 
e final serão estabelecidos pela Eletrobras, a partir da “Tabela 4 – Repasse 
financeiro à Instituição proponente”, enviada pela(o) BENEFICIÁRIA(O), na 
ocasião do envio da proposta técnica da Chamada Pública Procel Edifica-NZEB 
Brasil, conforme estabelecido no item 7.1, E, do Edital de Chamada Pública NZEB 
Brasil Procel Edifica; 

n) Sujeitar-se, quando solicitado pela ELETROBRAS, à auditoria independente que 
analise os seus procedimentos contábeis, a qual certificará, sem prejuízo das 
supervisões da ELETROBRAS, a aplicação dos recursos na finalidade à qual se 
destinam, apresentando, quando da prestação final de contas, certificado da 
respectiva auditoria; 

o) Abrir uma conta corrente e conta poupança específica em instituição financeira 
controlada pela União para movimentação dos créditos decorrentes deste Termo 
de Cooperação Técnica, servindo esta conta como um instrumento de destinação 
dos recursos liberados à execução do objeto. Em casos excepcionais, outra 
instituição financeira poderá ser adotada, mediante justificativa. 

p) Realizar aporte financeiro adicional para a construção da NZEB, no caso em que 
o custo dos projetos executivos e da construção seja superior ao valor de R$ 1 
milhão, na conta bancária específica deste instrumento e somente por meio desta 
conta específica movimentar em favor da execução do objeto. 

q) Afixar no local da obra a placa padrão da ELETROBRAS e mencionar, sempre 
que fizer publicidade da NZEB, a cooperação da ELETROBRAS, respeitadas as 
restrições à publicidade constantes da regulamentação eleitoral vigente à época 
da concessão; 

r) Observar a legislação vigente para suas contratações decorrentes do presente 
Termo; 

s) Restituir à ELETROBRAS os recursos não utilizados, incluindo rendimentos de 
aplicações financeiras; 

t) Manter-se regularizado com as fazendas federal, estadual e municipal, INSS, 
FGTS, débitos trabalhistas e Cadin, sob pena de não recebimento dos recursos 
previstos no convênio. Excetuando-se a(o) BENEFICIÁRIA(O) que tenha 
comprovado a dispensa da emissão de alguma dessas certidões quando da 
inscrição da Chamada Pública; 

u)  Realizar cotação prévia de preços no mercado com no mínimo 3 fornecedores, 
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pelas entidades privadas sem fins lucrativos, para aquisição/contratação de bens 
e serviços, no âmbito do convênio. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo máximo de execução é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 
assinatura do Termo de Cooperação Técnica. A prorrogação do prazo deverá ser feita 
na forma do item 8 da Cláusula Quinta. 
 
Para que a(o) BENEFICIÁRIA(O) se torne elegível a pleitear um aditivo, deverá ter  
realizado, no mínimo, uma Prestação de Contas Físico-Financeira e a mesma ter sido 
aprovada pela Eletrobras. 
 
Caberá a ELETROBRAS, a seu critério, aprovar ou rejeitar o respectivo pleito. 
 
 

CLÁUSULA NONA - COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CRÉDITO 
 
Parágrafo Primeiro - As comprovações da aplicação do crédito, de que trata este 
instrumento, obedecerão ao que se segue: 
 

a) quanto ao acompanhamento econômico-financeiro, serão verificadas, 
periodicamente, as aplicações realizadas pela(o) BENEFICIÁRIA(O) nos 
projetos executivos e obra, obrigando-a(o) a apresentar todas as informações 
e todos os documentos requeridos, bem como prestar o apoio técnico, logístico 
e administrativo necessários a essa finalidade. O Relatório de prestação de 
contas parcial deve ser composto pelo menos de:  

• relatório de cumprimento do objeto 

• notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do 
documento, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos, valor, aposição 
de dados do convenente, programa e número do convênio 

• declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento 

• relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso 

• relação de treinados ou capacitados, quando for o caso 

• relação dos serviços prestados, quando for o caso 

• comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver 

• termo de compromisso por meio do qual o convenente é obrigado a manter 
os documentos relacionados ao TCT; 

b) quanto ao acompanhamento físico, será verificado no local, periodicamente, o 
estágio de realização da NZEB, obrigando-se a(o) BENEFICIÁRIA(O) a prestar 
todas as informações e todo apoio técnico, logístico e administrativo 
necessários a essa finalidade. 

 
Parágrafo Segundo – Até o término do prazo de execução, estipulado na Cláusula 
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8ª, a(o) BENEFICIÁRIA(O) deverá encaminhar para análise e aprovação pela 
ELETROBRAS: 
 

a) comprovação financeira final - mediante entrega do Relatório de prestação de 
contas final à ELETROBRAS - demonstrando a aplicação na NZEB, do total de 
recursos liberados por parte da ELETROBRAS e dos recursos investidos 
pela(o) BENEFICIÁRIA(O), quando houver aporte financeiro adicional, no caso 
em que o custo dos projetos executivos e da construção seja superior ao valor 
de R$ 1 milhão. O Relatório de prestação de contas final deve ser composto 
pelo menos de:  

• relatório de cumprimento do objeto 

• notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do 
documento, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos, valor, aposição 
de dados do convenente, programa e número do convênio 

• declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento 

• relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso 

• relação de treinados ou capacitados, quando for o caso 

• relação dos serviços prestados, quando for o caso 

• comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver 

• termo de compromisso por meio do qual o convenente é obrigado a manter 
os documentos relacionados ao TCT; 

b) comprovação física final - mediante entrega do Relatório de acompanhamento 
da execução física final à ELETROBRAS. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA 
CONSTRUÇÃO DA NZEB 

 
A conclusão da NZEB só se dará após análise e aprovação por parte da ELETROBRAS 
do Relatório de prestação de contas final e do Relatório de acompanhamento da 
execução física final. Caso ainda haja correções ou pendências apontadas pela 
ELETROBRAS, a(o) BENEFICIÁRIA(O) deverá realizar e encaminhar as revisões 
necessárias até a emissão, por parte da ELETROBRAS, do termo de conclusão, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 11ª. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 
 
A não comprovação, por meio de prestação de contas, da aplicação de qualquer 
parcela no objeto do presente Termo, no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados 
a partir da data de sua liberação, ou sua aplicação indevida, importará na restituição, 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento do aviso, por escrito, da 
ELETROBRAS, independentemente de interpelação judicial, da importância a ela 
correspondente, corrigida pela variação do IGP-M no período, ou, em caso de sua 
extinção, por outro índice adotado pelo Governo Federal e aprovado pelo Conselho 
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de Administração da ELETROBRAS, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e 
juros de mora de 12% a.a. (doze por cento ao ano), pro rata temporis, desde a data 
da liberação até sua efetiva devolução. 
 
Parágrafo Primeiro – Caso ocorram quaisquer das irregularidades descrita(s) no 
caput desta Cláusula e/ou na Cláusula Décima referente à Comprovação do Término 
da construção da NZEB, bem como o descumprimento por parte da(o) 
BENEFICIÁRIA(O) de qualquer condição prevista neste Termo de Cooperação 
Técnica, a ELETROBRAS, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, poderá 
considerar rescindido o Termo de Cooperação Técnica. 
 
Parágrafo Segundo – Sem prejuízo do disposto no Parágrafo anterior, a 
ELETROBRAS poderá cobrar multa pecuniária de 10 % (dez por cento) sobre o total 
devido, observando, ainda, as demais cominações legais, notadamente aquelas 
previstas na legislação específica, descontado o valor de eventual multa aplicada em 
razão do disposto no caput desta Cláusula. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste Termo de Cooperação Técnica é de 28 (vinte e oito) meses, 
contados da data de assinatura do Termo de Cooperação Técnica. A prorrogação do 
prazo deverá ser feita na forma do item 8 da Cláusula Quinta 
 
Para que a(o) BENEFICIÁRIA(O) se torne elegível a pleitear a prorrogação, deverá 
ter  realizado, no mínimo, uma Prestação de Contas Físico-Financeira e a mesma ter 
sido aprovada pela Eletrobras. 
 
Caberá a ELETROBRAS, a seu critério, aprovar ou rejeitar o respectivo pleito. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES a(o) BENEFICIÁRIA(O) 
 

a) Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro 
de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por 
serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em 
leis específicas; 

c) Alterar o objeto do Termo, exceto no caso de ampliação da execução do objeto 
pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade 
do objeto contratado, devidamente motivado e por meio de instrumento hábil; 

d) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa 
da estabelecida no instrumento e constante na proposta técnica aprovada; 

e) Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 

f) Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 
expressamente autorizada pela Eletrobras e desde que o fato gerador da despesa 
tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
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g) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no 
que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos 
por responsabilidade da Eletrobras, e desde que os prazos para pagamento e os 
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

h) Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 
entidades congêneres, voltados para interesses corporativos e recreativos dos 
associados; 

i) Realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas na proposta técnica 
aprovada. 

j) Utilizar ou permitir qualquer modalidade de veiculação eleitoral durante a 
execução do Termo de Cooperação Técnica. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
  
A eficácia deste Termo de Cooperação Técnica e de seus eventuais aditivos fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será 
providenciada pela ELETROBRAS, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 
assinatura. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DIVULGAÇÃO 
 
A seu exclusivo critério, a ELETROBRAS se reserva o direito de divulgar a qualquer 
tempo, o objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, bem como os seus 
resultados, sem a necessidade de comunicação prévia e expressa, e/ou a solicitação 
de autorização da(o) BENEFICIÁRIA(O). 
 
Citações da ELETROBRAS em matérias veiculadas na mídia e exposições da 
logomarca da ELETROBRAS em peças promocionais alusivas ao objeto deste TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA deverão ser previamente autorizadas pela ELETROBRAS.    
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Parágrafo Primeiro – Em relação à Propriedade Intelectual deverão ser adotadas 
as seguintes condições: 
 

a) A BENEFICIÁRIA(S) comunicará à ELETROBRAS, nos relatórios de 
acompanhamento físico, até o fim da vigência do Termo, os resultados 
alcançados pelas ações previstas neste Termo, passíveis de obtenção de 
proteção legal, no âmbito da legislação de propriedade intelectual, ou de 
licenciamento a terceiros. 
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b) A BENEFICIÁRIA(S) deverá informar à ELETROBRAS caso seja efetuado o 
respectivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ou 
em outro órgão competente, ficando desde já acordado que inventores ou 
autores terão seus nomes reconhecidos em todas as patentes.  

 
c) Os direitos de propriedade intelectual sobre criação desenvolvida com os 

recursos repassados em virtude do presente Termo serão disciplinados em 
acordo específico firmado entre as partes.  

 
d) Todos os resultados, procedimentos e rotinas existentes e registrados 

anteriormente à celebração deste Termo e de propriedade da(o) 
BENEFICIÁRIA(O) e/ou de terceiros, que estiverem sob sua 
responsabilidade e que forem reveladas entre as partes mencionadas 
exclusivamente para subsidiar a execução das atividades deste Termo, 
continuarão pertencendo à parte detentora. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BENS E SERVIÇOS 
  
Parágrafo Primeiro – Caso as prestações de contas não sejam aprovadas em razão 
da utilização dos recursos em desacordo a este instrumento, sejam na aquisição, 
produção, instalação, transformação ou construção de bens materiais, os recursos 
liberados pela ELETROBRAS relacionados a estes bens deverão ser devolvidos, 
atualizados monetariamente pelo indicador IGPM (Índice Geral de Preços do 
Mercado), aferido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou, com o fim deste, o que 
viger na época, desde a data de pagamento da despesa realizada até a data da 
devolução. 
 
Parágrafo Segundo - A BENEFICIÁRIA(S) deverá, tanto em relação aos bens 
adquiridos diretamente, quanto àqueles recebidos da ELETROBRAS, caso haja:  
 
a) Comunicar à ELETROBRAS, imediatamente, qualquer dano que os referidos 

bens vierem a sofrer; 
 
b) Em caso de furto ou de roubo do bem, promover o registro da ocorrência perante 

a autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à ELETROBRAS 
e diligenciando para que se proceda à investigação pertinente. 

 
c) Após aprovada a última prestação de contas e declarado o encerramento do 

presente Termo, as propriedades dos bens patrimoniais remanescentes serão 
resolvidas em favor da(o) BENEFICIÁRIA(O), conforme o art. 1.359, do Código 
Civil, observado o disposto neste Termo e na legislação vigente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
  
No caso de não aprovação de contas, exauridas as providências cabíveis para 
regularização da pendência ou reparação do dano, caberá à ELETROBRAS tomar as 
medidas necessárias para a instauração de Tomada de Contas Especial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 

  
Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para rescisão do instrumento, a critério 
da ELETROBRAS:  

a) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

b) Utilização dos recursos repassados em destinação diversa da aprovada; 

c) Constatação de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento 
apresentado; ou 

d) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de 
Contas Especial. 

 
Parágrafo Segundo - O presente Termo poderá ser denunciado por qualquer dos 
partícipes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ficando os partícipes 
responsáveis pelas obrigações e vantagens auferidas do tempo em que participaram 
do Termo. 
 
Parágrafo Terceiro - O saldo remanescente, inclusive o proveniente de receitas 
obtidas nas aplicações financeiras realizadas, deverá ser devolvido à ELETROBRAS, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de no 
mínimo 10% e no máximo de 30% do saldo, a critério do gestor, de acordo com a 
gravidade da conduta. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
  
Parágrafo Primeiro – A(O) BENEFICIÁRIA(O) reconhece a autoridade normativa 
da ELETROBRAS para exercer o acompanhamento da execução, o controle e a 
fiscalização sobre o Termo, reorientar ações e acatar, ou não, justificativas com 
relação às eventuais disfunções havidas na execução das atividades previstas, 
podendo vir a assumir ou a transferir a responsabilidade pelo mesmo, de modo a 
evitar a sua paralisação. 
  
Parágrafo Segundo – A(O) BENEFICIÁRIA(O) autoriza e reconhece como 
legítimo o livre acesso de empregados da ELETROBRAS, de servidores do Sistema 
de Controle Interno ao qual se subordine a ELETROBRAS, bem como do Tribunal de 
Contas da União, em missão de fiscalização ou auditoria, em qualquer tempo e lugar, 
restringindo-se aos atos e fatos relacionados ao âmbito deste Termo. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SUSPENSÃO DAS LIBERAÇÕES 
  
Sem prejuízo da hipótese de rescisão do presente Termo, a ELETROBRAS poderá 
suspender as liberações dos recursos, por até 120 dias, se houver descumprimento 
inequívoco de condição prevista neste instrumento ou na legislação aplicável, 
assegurado o contraditório e desde que tenha sido dada oportunidade à(o) 
BENEFICIÁRIA(O), mediante notificação, de regularizar a situação. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORO 

 
As partes contratantes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro para a propositura 
de qualquer ação com fundamento no presente Termo de Cooperação Técnica, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, diante 
das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 
 
 

Rio de Janeiro,      de                      de 2020. 
 
 

____________________________      
                                                        Presidente                                                        

 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 

 
 

____________________________       
                                                 Representante Legal  

   BENEFICIÁRIA (O) 
 

 
______________________________________________________________ 

 
TESTEMUNHAS: 

 
_____________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
                    
_______________________________________  
Nome: 
CPF: 
 
 
 
 


