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CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2020 

 

ANEXO  V 

MINUTA DO TERMO DE CESSÃO – CONSÓRCIOS PARA SPEs 

 

TERMO DE CESSÃO DO CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20XX-XXXX 

CELEBRADO EM XX DE XXXXX DE 20XX ENTRE 

COPEL ENERGIA E CONSÓRCIO XXXX  

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas, denominadas 

indistintamente PARTE e quando em conjunto PARTES, 

CONSÓRCIO  XXXX, qualificado como XXXXX, com sede na Rua xxx, nº xxxx,  na cidade de 

XXXXX, Estado dx XXXX,  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF sob o 

n.º XX.XXX.XXX/XXX-XX, Inscrição Estadual nº XXX.XXX.XXX, neste ato representada por seus 

representantes legais ao final assinados, doravante denominada CEDENTE; e 

XXX SPE, qualificado como Produtor Independente de Energia - PIE, detentora ou futura 

detentora da outorga de geração do(s) empreendimento(s) em referência no CONTRATO, 

com sede na Rua xxx, nº xxxx,  na cidade de XXXXX, Estado dx XXXX,  inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF sob o n.º XX.XXX.XXX/XXX-XX, Inscrição Estadual nº 

XXX.XXX.XXX, neste ato representada por seus representantes legais ao final assinados, 

doravante denominada CESSIONÁRIA; e 

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A. (“COPEL ENERGIA”), com sede na Rua Coronel Dulcídio, nº 

800, bairro Batel, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ/MF sob o n.º 19.125.927/0001-86, Inscrição Estadual nº 90.719.349-74, 

subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, neste ato representada 

nos termos do seu estatuto social, doravante denominada INTERVENIENTE ANUENTE; 

Considerando que: 

a) A CEDENTE, na qualidade de VENDEDORA, e a INTERVENIENTE ANUENTE, na 
qualidade de COMPRADORA, firmaram em XX de XXXXX de 20XX, Contrato 
de Compra e Venda de Energia Elétrica para o período de suprimento 
compreendido de XX de XXXXX de 20XX até XX de XXXXX de 20XX; 

b) O Edital da CHAMADA PÚBLICA nº 01/2020, em seu item 13.4, previa que o 
CONTRATO celebrado com as empresas pertencentes ao consórcio vencedor 
deveria ser cedido para a Sociedade de Propósito Específico - SPE constituída, 
com o mesmo quadro societário do consórcio, no prazo de até 6 (seis) meses, 
contados da realização da respectiva etapa da Chamada Pública; 

c) a CEDENTE deseja ceder à CESSIONÁRIA a partir desta data, todos os direitos, 
títulos, proveitos e obrigações derivados do CONTRATO, de acordo com os 
termos e condições a seguir expostos, com a concordância da 
INTERVENIENTE ANUENTE. 
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resolvem celebrar o presente Termo de Cessão do Contrato de Compra e Venda de 

Energia Elétrica, doravante denominado “TERMO DE CESSÃO”, que se regerá pelo respectivo 

CONTRATO, pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e pelas cláusulas e condições que se seguem. 

Capítulo I  - Definições e Premissas Aplicáveis 

CLÁUSULA 1ª - Objetivando o perfeito entendimento e precisão da terminologia 
técnica empregada neste TERMO DE CESSÃO, fica desde já acordado entre as PARTES que os 
conceitos dos vocábulos e expressões descritos em letras maiúsculas serão interpretados 
conforme sua definição descrita no ANEXO VI – Definições e Terminologia do CONTRATO. 

Capítulo II  - Objeto 

CLÁUSULA 2ª - Pelo presente instrumento, a CEDENTE transfere à CESSIONÁRIA, em 
caráter irrevogável e irretratável, todos os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO 
celebrado com a INTERVENIENTE ANUENTE, a partir da data de assinatura deste TERMO DE 
CESSÃO. 

Capítulo III  - Disposições Gerais 

CLÁUSULA 3ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
CONTRATO, naquilo que não conflitar com o presente TERMO DE CESSÃO. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o CONTRATO em 03 (três) 

vias de igual teor, forma e efeitos, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Curitiba, ___ de ___________ de ________. 

 

Pela CEDENTE:   

CONSÓRCIO  
 

  

   

   

_______________________________________  _______________________________________ 

   

 
 

  

Pela CESSIONÁRIA:   

SPE   

   

   

______________________________________  _______________________________________ 

 
 

  

   

   

Pela INTERVENIENTE ANUENTE:   

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.   

   

   

   

______________________________________  _______________________________________
__ CPF/MF:  CPF/MF: 

 

Testemunhas:   

   

   

______________________________________ 

CPF/MF: 

 ________________________________________ 

CPF/MF:  

   

 


