
EDITAL DE LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERNHE Nº 

01/2022 

ANEXO III – MODELO DO TERMO DE ADESÃO 
 

Este Termo de Adesão refere-se ao EDITAL DE LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA da 
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE – 
CERNHE, doravante denominada “COMPRADORA”, Edital Nº 01/2022, e constitui a aceitação plena da 
empresa interessada em participar do processo, doravante denominada PROPONENTE VENDEDOR, 
abaixo qualificado, ao seu respectivo processo, condições e procedimentos. 
Por esse termo, o PROPONENTE VENDEDOR declara que (i) tem ciência e que está de acordo com as 
regras de participação do Edital, bem como com todos os seus anexos indicados no item 1.2 do Edital; 
(ii) recebeu as informações e esclarecimentos que julga necessários para participar do processo; (iii) 
todas as informações fornecidas por este durante o processo serão consideradas como verdadeiras, 
legítimas e definitivas para a efetivação da Proposta de Venda de energia elétrica; (iv) é agente 
devidamente regularizado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, observado o 
disposto no item 5 deste Edital, e arcará com a multa pecuniária, vinculada ao Produto ofertado pela 
COMPRADORA, conforme descrita no item 9 do Edital, na hipótese de, uma vez declarado VENDEDOR 
vencedor pela COMPRADORA, se recusar a assinar o respectivo CONTRATO. 
O PROPONENTE VENDEDOR declara estar ciente de que a não classificação ou exclusão da proposta 
ofertada, pelo não atendimento das condições desse Edital, não lhe dará o direito a ressarcimento por 
parte da COMPRADORA. 

Empresa (sem abreviações) 

 

Endereço (Rua, Avenida, etc.) Número Complemento 

   

Bairro CEP Cidade Estado 

    

Telefone para contato 
(DDD+número) 

Fax (DDD+número) para 
contato 

Endereço Eletrônico da empresa 

   

Ramo de Atividade 

 

CNPJ/MF Inscrição Estadual 

  

Identificação da Empresa na Câmara de Comercialização de Energia – CCEE 

Sigla: Código Agente: 

Nome do(s) representante(s) legal (is) autorizado(s) a efetuar a 
proposta de compra de energia elétrica pela empresa 

Cargo(s) 

  

Assinatura do(s) representante(s) legal (is) autorizado(s) legalmente a efetuar a proposta, se não aquele(s) 
que assina(m) este Termo de Adesão: 

E-mail para contato sobre este Edital:  

 
Pelo PROPONENTE VENDEDOR 

 
Cidade, dia de mês de 2022. 
 

_______________________________________________ 

Identificação e assinatura do(s) representante(s) legal (is) autorizado(s) 

 


