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iContratode Metas n°É0004/2018-ANEEL

CONTRATO DE METAS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL E A AGÊNCIA
ESTADUAL
DE
REGULAÇÃO
DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DO MATO GROSSO
DO SUL - AGEPAN, COM O OBJETIVO DE
AUTORIZAR
A
EXECUÇÃO
DAS
ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS PARA
OP ERAC IO NALIZAÇÃO
DA
GESTÃO
ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, autarquia sob regime especial, criada
pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.270.669/000129, com sede e foro no Distrito Federal, doravante denominada ANEEL, representada neste ato,
pelo Superintendente da Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios SLC, UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES, portador da Carteira de Identidade n.
286.128 MD/DF, e inscrito no CPF n. 866.326.128 4 9 , nomeado pela Portaria n. 2.210, de 24 de
abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 02 de maio de 2012, de acordo com
delegação de competência que lhe foi atribuída no art. 1^ da Portaria n. 1.667, de 21 de dezembro
de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2010, e a AGÊNCIA
ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MATO GROSSO DO SUL AGEPAN, autarquia, criada pela Lei n° 2.363, de 19 de dezembro de 2001, inscrita no CNPJ sob
o n° 04.895.130/0001-90, com sede no Estado de Mato Grosso do S u l , na cidade de Campo
Grande, doravante denominada AGÊNCIA, neste ato representada por seu Diretor Presidente,
YOUSSIF ASSIS DOMINGOS, brasileiro, portador do RG 075994 SSP-MS, e inscrito no CPF
268.532.991-91, resolvem de comum acordo e em observância ao disposto no Convênio de
Cooperação n.° 23/2011 celebrado entre a União e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul,
na Constituição Federal de 1988, na Lei n° 9.427, de 1996, e suas alterações, no Decreto n° 2.335,
de 1997, na Resolução Normativa 417 de 23 de novembro de 2010 e suas alterações, na Lei n°
2.363, de. 19 de dezembro de 2001, e demais normas afetas à descentralização de atividades
complementares da ANEEL; celebrar o presente Contrato de Metas, nas condições estabelecidas
nas seguintes cláusulas;

CLAUSUÍIÃPRIM EIRA^DOOBJETO
1.1

Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2018, a
execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de
Comunicação e Relações Institucionais - SCR, em regime de gestão associada de
serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localizr " * ^ ,_r' * ^
observado o disposto no § 2o, do artigo 13, da Resolução Normativa 417, de
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2.1

Constituem obrigações das partes, além do especificado nas demais cláusulas deste
instrumento, o seguinte:

2.1.1

por parte da AGÊNCIA:

2.1.1.1

observar o disposto no artigo 63, da Resolução Normativa 417, de 2010;

2.1.1.2

não transferir à ANEEL quaisquer obrigações decorrentes de inadimplemento de suas
obrigações trabalhistas e fiscais;

2.1.1.3

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

2.1.1.4

comunicar oficialmente à ANEEL quaisquer falhas ou irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato de Metas;

2.1.1.5

arcar com as despesas que superem os valores acordados e aprovados no Custo de
Referência, decorrentes da utilização de quantitativo de homem-hora próprio ou de
terceiro, bem como dos outros componentes. Caso os custos incorridos pela
AGÊNCIA sejam inferiores aos estabelecidos neste Contrato de Metas em
decorrência da eficiência de sua gestão, o saldo correspondente poderá ser alocado
como recurso próprio, desde que não se trate de hipótese de devolução de recursos,
conforme prevê a Cláusula Décima Terceira;

2.1.1.6

responsabilizar-se, dentro dos preceitos legais, bem como em observância aos
normativos adotados no Estado-membro, por todo o processo necessário à efetivação
das despesas necessárias à viabilização do atendimento das atividades estabelecidas
nos contratos de metas, nas condições pactuadas com a ANEEL;

2.1.1.7

realizar as atividades para execução do Produto P1 por um servidor com nível superior
e com experiência em comunicação com público externo ou em relacionamento
institucional, podendo ser o coordenador do convênio;

2.1.1.8

encaminhar a elaboração de cronograma/agenda de visitas institucionais (Atividade
2), antes da realização das visitas (Atividade 3), para aprovação;

2.1.1.9

encaminhar o relatório de visitas institucionais, dentro do modelo oferecido pela
ANEEL, até 5 dias úteis da data da última visita institucional realizada;

2.1.1.10

realizar as atividades previstas para execução do Produto P2 por um servidor com
nível superior;

2.1.1.11

encaminhar a mala direta, em formato Excel, com os dados fornecidos previamente
pela ANEEL, em até 10 dias úteis da demanda solicitada;
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2.1.1.12

realizar as atividades previstas para execução do Produto P3 por um servidor com
nível superior e com experiência em comunicação com público externo ou em
relacionamento institucional, podendo ser o coordenador do convênio;

2.1.1.13

visitar apenas os espaços físicos indicados pela ANEEL, sendo que essas visitas
deverão ocorrer em até 5 dias úteis, após solicitação da ANEEL;

2.1.1.14

encaminhar o relatório com avaliação das atividades (Atividade 3) em até 5 dias úteis,
contados da data da última visita realizada, e deverá seguir o padrão disponibilizado
pela ANEEL;

2.1.1.15

utilizar o veículo previsto nas despesas administrativas;

2.1.1.16

solicitar autorização prévia de viagem à ANEEL, quando da identificação da
necessidade por parte da AGÊNCIA; e

2.1.1.17

indicar previamente o servidor e o cargo do servidor que participará de lação, nos
casos em que a ANEEL solicitar a participação de representante da AGÊNCIA em
evento institucional.

2.1.2

por parte da ANEEL:

2.1.2.1

observar o disposto no artigo 64, da Resolução Normativa 417, de 2010;

2.1.2.2

realizar os pagamentos dos produtos decorrentes das atividades complementares
descentralizadas na forma, prazo e condições estabelecidas neste Contrato de Metas;
e

2.1.2.3

comunicar oficialmente à AGÊNCIA quaisquer falhas ou irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato de Metas.
[CLAUSULAlTERCEIRA^DA^GESTAODOCONTRATO

3.1

Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais - SCR e a AGÊNCIA
ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MATO GROSSO DO SUL
- AGEPAN indicarão por ato formal os gestores deste Contrato de Metas, responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado neste instrumento, que
procederão ao registro das ocorrências e adotarão as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento.
ICÍÍÀUSÚL!ÀtQUÁRTA^?OA*EXECUÇAO]

4.1.

As metas, atividades, produtos, meios de apresentação, indicadores de qualidade,
cronograma e valores, para o exercício de 2018, são indicados no Termo de Referência
de Descentralização.

4.2.

As sugestões de atividades do setor elétrico apresentadas pela AGÊNCIA devem estar
harmonizadas com o escopo estabelecido pela Unidade Organizacional da ANEEL
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gestora da execução descentralizada das atividades complementares objeto deste
Contrato de Metas.
4.3.

No caso de atividades emergenciais ou decorrentes de caso fortuito e (ou) força maior, as
partes deverão interagir, com a maior brevidade possível, para definição e formalização
dos procedimentos a serem adotados e aprovação de valores eventualmente não
compreendidos no Custo de Referência.

H Ü M B jg C lttU S U lX Q U IN T A g D flD O C U M E N T A Ç À O .C O M R L E M E N T A R M M Ü ia
5.1

O Termo de Referência de Descentralização e a memória de cálculo serão utilizados para
compor o valor final de cada produto descentralizado.

g *M ã » C L A U S U U A TSEXTA"DATAVALIAÇA(XDOS RRODUTOS - IQ P .e lQ A M M U U M
6.1

Os produtos entregues pela AGÊNCIA serão avaliados para fins de pagamento até o
último dia de cada mês, sobre todos os produtos recebidos no mês anterior, informando o
resultado da análise e o valor a ser pago, considerando requisitos mínimos como prazo,
qualidade e quantidade pactuados, conforme critérios estabelecidos no Contrato de
Metas; considerando as disposições constantes do inciso III, do artigo 65 da Resolução
Normativa n.° 417/2010, alterada pela Resolução Normativa n.° 522/2012.

6.2.

A avaliação dos produtos, realizada mediante índice de Qualidade do Produto - IQP,
pactuados é realizada por amostragem, sendo que cada Unidade Organizacional,
conforme suas especificidades, define seu campo amostrai, podendo chegar à avaliação
da totalidade de seus produtos.

6.3.

Ao final de cada trimestre, as avaliações realizadas são analisadas e ponderadas em uma
nota média da Agência Estadual, denominada índice de Qualidade por Agência - IQA.

CL!ÁUSULA'SÉTIMA" DA1EORIWVDE P A G Ã M Ê N T Õ j^ ^ M H B B ã ]
7.1

O pagamento de cada produto deste Contrato de Metas será efetuado em duas parcelas
assim definidas:

7.1.1

o percentual de 25% do valor pactuado em até trinta dias do início de sua vigência; e

7.1.2

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

7.2

Eventuais glosas aplicadas pela Unidade Organizacional, em razão da nota média da
AGÊNCIA (índice de Qualidade por Agência), serão calculadas, trimestralmente, com
base nos respectivos trimestres e descontadas nos pagamentos seguintes.

7.2.1

quando a glosa for solicitada após o último pagamento efetuado, a AGÊNCIA deverá
restituir o valor da glosa mediante Guia de Recolhimento da União; e
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7.2.2

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

7.3

No caso de produtos emergenciais ou decorrentes de caso fortuito e (ou) força maior, o
pagamento será efetuado integralmente no prazo indicado na subcláusula 7.1.2.

7.4

Os pagamentos serão depositados no Banco do Brasil - 001; Agência: 2576-3; Conta
Corrente: 11.9228-0, conforme informação da AGÊNCIA.

rc D W S Ü ÍitfO ÍT Â V A ^ DO .VALOR I
8.1

O valor do presente Contrato de Metas é de R$ 25.546,93, correspondente ao Termo de
Referência de Descentralização em anexo.

M B M M K C M J S U L Ã ’ NO NA~DA’ DOTAÇÃO ORÇÀMENTÃRIAl
9.1

As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Metas correrão por conta do
orçamento específico da ANEEL, conforme detalhamento abaixo:

Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Empenho de Despesa:

9.2

2575.2203.32C4.20001
33.32.39
0174
n°.

, de

1

1

As despesas referentes a este Contrato de Metas correrão a conta dos créditos do
exercício financeiro de 2018. Tãó logo sejam liberados os créditos orçamentários, a nota
de empenho que dará suporte creditício-financeiro a este Contrato de Metas será anexada
ao processo, porapostilamento.

10.1

A alteração do Contrato de Metas deve ser formalizada por meio de Termo Aditivo,
respeitado o prazo determinado no artigo 77 da Resolução Normativa n.° 417/2010, após
avaliação conjunta da Unidade Organizacional gestora, da SLC e da Agência Estadual.

10.1.1. As alterações de metas, atividades, produtos, meios de apresentação, cronograma, e (ou)
indicadores de qualidade, que não impliquem mudança no valor pactuado no Contrato de
Metas, podem ser efetuadas por meio de simples apostila.
10.2,

Os procedimentos para as alterações nos Contratos de Metas estão estabelecidos na
Resolução Normativa n° 582, de 30 de setembro de 2013, a qual alterou a Resolução
Normativa n° 417/2010 e, na Portaria n° 3.366, de 1o de dezembro de 2014,
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11.1

Este Contrato de Metas entrará em vigor a partir de 1°/1/2018 até 31/12/2018, podendo
ser prorrogado por até 90 dias, por meio de Termo Aditivo, para o encerramento de
atividades programadas e não concluídas.

11.2

Este Contrato de Metas substitui, para todos os efeitos, qualquer outro Contrato de Metas
anteriormente em vigor, firmado para a execução das atividades descritas na Cláusula
Primeira, exceto no caso de prorrogação para os fins previstos na subcláusula 11.1.

CÚAUSULWDECIM^SEGUNDAÇDARESCISAODO
12.1

c o n tr a to j

A não manutenção dos requisitos indicados no artigo 39, da Resolução Normativa 417, de
2010, poderá configurar inexecução do Convênio de Cooperação firmado entre Estado ou
Distrito Federal e a União e implicará, a critério da ANEEL, em rescisão deste Contrato de
Metas, respeitado o devido processo legal.

12.2

As partes poderão rescindir, a qualquer tempo, este Contrato de Metas, observando
comunicação escrita e antecedência mínima de sessenta dias, quando observada uma ou
mais das seguintes situações:

12.2.1

ocorrência de fatos que possam prejudicar a execução do Contrato de Metas,
devidamente fundamentados pela parte interessada;

12.2.2 inexecução total ou parcial das obrigações firmadas que comprometam a utilidade dos
produtos contratados;
12.2.3 ocorrência de caso fortuito ou de força maior impeditiva da execução do Contrato de
Metas, regularmente comprovada;
12.2.4 interesse justificado de uma das partes; e
12.2.5 ausência de comprovação de regularidade fiscal.
12.3

Em caso de rescisão fica assegurado o cumprimento das obrigações assumidas com
terceiros, vencidas ou vincendas, vinculado aos produtos pactuados.

12.4

Nas hipóteses de rescisão, avaliar-se-á a responsabilidade das partes, as circunstâncias
presentes, as conseqüências da conduta danosa, se existentes, e a utilidade residual das
prestações vincendas de forma a se graduar a gravidade dos fatos e buscar a solução
mais proporcionalmente adequada, nos termos do inciso VI, do parágrafo único, do artigo
2o, da Lei 9.784, de 1999, além de observar o disposto na Cláusula Décima Terceira deste
Contrato de Metas, quando couber,

12.5

No caso de rescisão ou encerramento por decurso de prazo deste Contrato de Metas, a
AGÊNCIA se obriga a repassar à ANEEL todas as informações e dados coletados no
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exercício de suas atribuições, sem prejuízo de suas demais obrigações explicitadas na
Cláusula Segunda deste instrumento.

ÍM B H |C L !Ã U S U W D É C IM A iTERCEIRA"DAíDEVOLUQÃO O O S R E C U R S O S a U W l
13.1

No caso de encerramento do Contrato de Metas, a primeira parcela do pagamento dos
produtos não entregues ou não aprovados será devolvida à ANEEL, sob pena de
instauração de Tomada de Contas Especial, nas seguintes condições:

13.1.1

para os produtos não entregues por responsabilidade da ANEEL, a AGÊNCIA restítuirá os
valores recebidos, deduzidos, quando couber, os custos de mobilização incorridos
devidamente comprovados; e

13.1.2 para os produtos não entregues por responsabilidade da AGÊNCIA ou não aprovados,
esta restituirá os valores recebidos.
13.2

No caso de cancelamento de alguma atividade por iniciativa da ANEEL, a AGÊNCIA
restituirá os valores recebidos referentes aos produtos dela decorrentes, deduzidos,
quando couber, os custos de mobilização incorridos, devidamente comprovados.

13.3

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

13.3.1

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

, ; í

> ?r v > ;
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13.3.2 para ás'atividades canceladas de forma imotivada ou com justificativas não aprovadas
pela Unidade Organizacional, os custos de mobilização não serão deduzidos dos valores
a serem restituídos.
13.4

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

13.5

As devoluções de recursos previstas nesta Cláusula deverão ser realizadas com os
rendimentos financeiros auferidos, quando couber, e no prazo estipulado pela ANEEL,
mediante comunicação formal.

ím m m
14.1

^ ^ ^

cuãusu^ décima^ uarta^ darublicidade ^

—

^B

Este Contrato de Metas deve ser encaminhado para publicação, em forma de extrato, pela
ANEEL, ao Diário Oficial da União - DOU e, pela AGÊNCIA, ao Diário Oficial do Estado DOE, até o 5o dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

Número: 48535.005059/2017-00 (VIA 001)

Í ^ S M B W C l ^ U S U L A 1DECfMAfQ U IN TA gD O $C A $Q i \ M \
15.1

M

A Diretoria da ANEEL deliberará, ouvida a AGÊNCIA, sobre eventuais posições
divergentes acerca deste Contrato de Metas.
[CLAUSULATDECIMA’SEXTA ^D O RORO

16.1

O foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, Distrito Federal, será
competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste
Contrato de Metas.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste Contrato
de Metas, as partes firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo indicadas, para todos os efeitos legais.

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2017.

'YOUSSJF^S§Ío DOMINGOS
DjistPi^rreSíSealeiía AGEPAN

ICKRODT SOARES
/
Superintendência de Licitações e Controle de
Contratos e Convênios da ANEEL

Pelas Testemunhas:
NOME:

J j)

f j- tíT ':

M nana

CARGO:

Carlos Henrique Rodrigues

A s fe s S w a d a D ire to rta
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CARGO:

ASSINATURA:

ASSINATURA'

CPF:

CPF:

fòm enack^Suporte à
Gestão - Mal: 13472) Superintendènda
^ComwicaçàoeRelações Institucionais

