PRODUTO CUSTOMIZADO
Cada empresa pode definir
sua estratégia de contratação
Contratos moldados de acordo com o perfil de consumo e necessidades específicas
de cada empresa. Ideal para consumidores que buscam uma estratégia de
contratação diferenciada, com flexibilidades mensais, sazonalização anual da energia
contratada, paradas programadas e/ou emergenciais, dentre outros benefícios.

No Mercado Livre de Energia é importante que o consumidor
conheça o seu perfil de consumo para definir a estratégia de
contratação da sua energia. É possível a contratação de energia
para qualquer período de fornecimento. No entanto, Recomenda-se,
porém, uma estratégia de longo prazo, de três a cinco anos, para
reduzir a exposição às variações de preço de mercado.

Esse produto é ideal para consumidores que queiram contratar
acima de 1 MW médio.
Características:
•

Tipo de energia: convencional ou incentivada;

•

Atendimento: todas as unidades consumidoras podem ser atendidas dentro de um único contrato;

•

Período de fornecimento: a critério do consumidor, podendo ser de curto ou longo prazo;

•

Energia contratada: fornecimento parcial ou total pela ENGIE;

•

Flexibilidade: limite superior e limite inferior (take or pay);

•

Sazonalização anual da energia contratada;

•

Energia consumida fora dos limites de flexibilidade negociada a preço de mercado e faturada em
uma mesma nota fiscal;

•

Paradas programadas e/ou emergenciais;

•

Indexador: IGPM, IPCA ou a combinação dos dois;

•

Atendimento a um conjunto de cargas, transferência de energia entre unidades, flexibilidade aplicada
sobre o conjunto etc.;

•

Representação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) poderá ser efetuada pela
ENGIE, sem custo adicional;

•

Garantias de pagamento.

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.

