PRODUTO ADESÃO
Sua empresa no Mercado
Livre de Energia
Essa modalidade de contrato é ideal para clientes que necessitem de maior
flexibilidade no consumo de eletricidade, não queiram apresentar garantias
financeiras e busquem um líder global como parceiro na produção e
comercialização de energia elétrica.

O Contrato de Adesão ENGIE se destina aos clientes elegíveis
ao Mercado Livre de Energia cujo somatório da carga de suas
unidades comerciais e/ou industriais a serem atendidas pela
ENGIE não exceda a 1 MW médio.

Características:
•

Tipo de energia: somente incentivada;

•

Atendimento: apenas uma unidade consumidora por contrato;

•

Período de fornecimento: curto ou longo prazo;

•

Índice para reajuste: índice para reajuste: IPCA/IBGE;

•

Energia de ultrapassagem: definição da aquisição exclusiva da ENGIE ou de
terceiros no momento da proposta;

•

Preço de Deslocamento da Migração e de Ultrapassagem: PLD do submercado
+ R$ 50,00/MWh;

•

Sazonalidade: flat;

•

Flexibilidade: +30% / -50%;

•

Modulação: conforme curva de carga;

•

Vencimento da NF-e: dia 25 do mês posterior ao de fornecimento;

•

Antecedência de envio das NF-e: até 10 dias corridos antes do vencimento;

•

Garantia: não é exigida;

•

Representação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): própria
compradora ou terceiros.

A contratação acontece conforme os seguintes passos:
1. A ENGIE encaminhará ao consumidor uma proposta indicativa de preços, juntamente com o
modelo do Contrato de Adesão;
2. O consumidor apresentará à ENGIE a seguinte documentação, por meio eletrônico:
•

Cartão CNPJ (situação ativa);

•

Certidões Negativas de Dívidas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

•

Últimas 12 faturas com a distribuidora local e respectivos comprovantes
de pagamento.

3. Caso a documentação seja aprovada pela ENGIE e o consumidor estiver de acordo com
as condições do Contrato de Adesão, a ENGIE encaminhará uma proposta firme para
fechamento do negócio.

A solidez da ENGIE, como maior
geradora privada de energia elétrica
do país, proporciona segurança na
decisão pela contratação da
energia no Mercado Livre.

Contato comercial:
FLORIANÓPOLIS/SC

SÃO PAULO/SP

+ 55 48 3221-7221

+ 55 11 3201-8700

E-mail: negocios.energia@engie.com

Acesse o site e acompanhe os conteúdos no nosso blog e linkedin.

Este documento é meramente informativo e não pode ser interpretado como uma proposta ou aconselhamento.
O documento reflete as condições comerciais do momento da sua elaboração e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

