Termo de Acesso ao Sistema ENbox (“Termo”)
Pelo presente Termo, de um lado:
Enbox Sistemas na Internet LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 22.951.871/0001-23, com
sede na Rua Doutor Roberto de Almeida Vinhas, 50, São Paulo, SP, CEP: 01.547-070, neste ato
representada pelos seus sócios, Leandro Pereira Nunes, inscrito no CPF n. 345.922.048-16 e
Pedro Villaça Guimarães Alcalde, inscrito no CPF n. 383.905.598-97 (“Contratada”).
E, do outro lado:
NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob n. NÚMERO CNPJ, com sede na
ENDEREÇO,

neste

ato

representada

pelos

seus

administradores,

DADOS

DO

REPRESENTANTE LEGAL. (“Contratante”).
A Contratada e a Contratante deste Termo poderão ser denominadas individualmente
como Parte e, em conjunto, como Partes.

O presente Termo formaliza o interesse da Contratante frente à Contratada em adquirir
os serviços disponibilizados através do Sistema ENbox.
CONSIDERANDO:
(i) Que a ENbox oferece um ambiente eletrônico para a publicação, por parte dos
vendedores e compradores, de avenças relacionadas ao mercado livre de energia no
Brasil, doravante denominado Sistema ENbox.

(ii) Que a Contratante indicará, junto à documentação de cadastro, (a) Nome, (b) CPF, (c)
Telefone e (d) endereço eletrônico (e-mail) de seus representantes legais, os quais serão
responsáveis pela realização do primeiro acesso ao Sistema ENbox. Sendo os mesmos,
responsáveis por cadastrar outros usuários (se necessário) e estabelecer as respectivas
permissões de acesso dentro do Sistema ENbox;

(iii) Que a Contratante deverá encaminhar à Contratada: (a) Cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado, (b) Documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma
reconhecida), (c) Dados do(s) Representante(s) Legal(is) de acordo com item (ii) supra,
e (d) Ficha cadastral da empresa contendo os dados de Agente CCEE, dados bancários,
número do Despacho da ANEEL e número da Ata de aprovação da empresa pelo
Conselho de Administração da CCEE;

Página 1 de 2

(iv) Que os documentos supracitados deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cadastro@enbox.com.br, assim como qualquer dúvida ou solicitação referentes ao
cadastro;
(v) Que a Contratante pagará à Contratada, a partir da data de assinatura deste Termo,
os valores referentes às negociações realizadas via plataforma de acordo com os valores
descritos abaixo, respeitando a Cláusula 5.4 dos Termos e Condições de Uso do
Sistema ENbox.
a. Operações com período de fornecimento de até seis meses: R$0,12/MWh
b. Operações para produto de safra: R$0,08/MWh
c.

Operações anuais: R$0,02/MWh

d. Envio ou aceite de boleta eletrônica: R$25,00/boleta
e. Abertura do processo de Cotação: R$0,12/MWh com cobrança mínima de
R$50,00 e máxima de R$500,00 por processo de cotação.
f.

Ofertante Vencedor do processo de cotação: R$25,00 por proposta vencedora.

(vi) Que o presente Termo será assinado digitalmente pelos Representantes Legais das
Partes;

(vii) Que a assinatura deste Termo evidencia que a Contratante está ciente e concorda
integralmente com os Termos e Condições de Uso V3.0 e com Contrato Padrão V1.1,
disponibilizados junto ao Termo e disponíveis para consulta no site da Contratada;

E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, e na presença de 02 (duas) testemunhas.
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