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CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA 
Mês de referência Nr de Identificação 

Maio/2017 25946633 R IRMA ELIZABETH WERKA, 55 - CÂMARA DE VEREADORES 

ARAUCARIA - PR CEP: 83704-580 

80588 01 708 123140 Vencimento VALOR 

06/06/2017 CNPJ 78.134.012/0001-04 R$ 	5.230,23 

FAT-01-20174833544586-69 

Valores 
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 002.076.125 - SÉRIE B  

Emitida em 11/05/2017 
Produto 
Descrição Un. 

Grandezas 
Faturadas 

Valor 
Unitário Valor Total 

Base de 
Cálculo 

Alig. 
ICMS 

ENERGIA ELET CONSUMO PONTA kWh 735,00 1,524395 1.120,43 1.120,43 29,00 
ENERGIA ELET CONSUMO F PONTA kWh 8152,00 0,365380 2.978,58 2.978,58 29,00 
DEMANDA kW 33,06 16,150030 533,92 533,92 29,00 
DEM ISENTA ICMS kW 16,94 11,188902 189,54 0,00 
ENERGIA CONS. B.VERMELHA kWh 407,76 407,76 29,00 

Base de Cálculo do ICMS 
5.040,69 

Reservado ao Fisco 	7034.506A.A638.FB35.ECBC.00A8.F7B6.B7F7 

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta 
unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2016, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaração 
substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2016, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados 
de grandezas não faturadas. 
INCLUSO NA FATURA PIS R$52,31 E COFINS R$241,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 
FATURA DO MES 04/2017 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO 
GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: DOGLAIR ORLANDO DE PAULA SOUZA 
A PARTIR DE 01/05/2017- PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,93%. 
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados 
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. 
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:10/04-09/05 

IDENTIFICAÇÃO 	 Mês 
25946633 	 05/2017 

Vencimento 	 Valor a Pagar 
06/06/2017 	 5.230,23 

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO -001 AGENCIA -1467 



Voewbulárie 	  

ANEEL-AdOnoioNacional do Energie Elétrica - Órgao regulador e fiscal izador do setor elétrico, 

ColdeldO Agruparnente de unidade 	sumidoras de uma mesma área de concessão de distribuição, definido pela Copel e aprovado pela 
ANEEL. 

Custo de Pieponibiiidade do Sistema Elétrico Valor mínimo mensal laturavel para unidades consumidoras do Grupo "B", de acordo com 
es lirnitee fitkadg% por tipo de ligaÇao conforme determinaçan ria ANEL: monofásico - valor em moeda corrente equivalente a 30 kWh; 

bilágito 50 kWis tritégied 100 kWh 

= NONA@ de le1e1P-1Pee0 individi ai por Uni(Wie Con$unlierit Intervalo de tempo que, no período de observação, em cada unidade 

demolidora;  morreu dergoontinuidade da distribaiçag cie energie elètrioa, 

Pfegüttneia de irderrupeag Individual por Unidade Consumidora - Número de interrupções ocorridas, no penedo de observação, em 

oado wnidada senguniidOra, 

DMIG ,  Dereede Maxima de IntarriiinaQ per Unidede Consumidora - Tempo máximo de Interrupção continua, da distribuição de energia elétrica, 
para uma unidade @gfa@undora atraiam: 

Noto! oão ootoOnorito disa indraoclares Ple, FiC, DA0C, definidos pela Anefe resulta compensação fmanceira ao consumidor pela 
Nfif201flif:tf.káfi@ no ftlfilf@manto, E dkeito do consumidor solicitar a apuraçáo dos indicadores a qualquer tempo. 

Valer MC1144 do emano de ume do sistema do distribuição, 

Fator de Pidenete Pereefittaal ido@ indica quanto da energia elétrica esta sendo utilizada de forma útil. Se o fator de potència estiver abaixo de 
92%, ser a fatufatle) o valor cortaspondente ao consumo reativo excedente à quantidade permitida conforme determinação da ANEEL. 

A medi9A0 do fator do Meneia e realizada em unidades consumidoras tritasicas comerciais e industriais e em residenciais com disjuntor 
acima legai-operes 

Perdas de Transformação .• %mutuai de ajuste aplicado sobre o consumo de energia elétrica ativa e reativa e demanda (medida em kW) para 
coiliperisaçáo das perdas de tramsformação nos cases em que o fornecimento o feito em tensão primária de distribuição, a medição é instalada 
em tensa° dtstinta daghela de foi necimento e o faturamento é efetuado no grupo 'A" Rateação binômia - consumo e demanda). 

Tensão Contratada (TC) • valor- eficaz de tensa() que deverá ser informado ao consumidor por escrito, ou estabelecido em contrato, expresso em 
volts pp quilovolts. 

Onda pagar 	  
Ag fatura@ da aliem o g fin Grupa "k (ligados em alta ten3e0) devem ser pagas somente nos bancos conveniados com a Copal. 

Ag fatura§ do Glientee do Grupo '0" (ligados em baixa tensão) podam ser pagas em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos 
efedeneradeseh  em  banoog convan lados 

PEOFA gemoi e debito em conta corrente, pois e muito mais cómodo, fejt e seguro. 

Legislação do setor elétrico  — 	  

A legisiaçaita alue regulamenta w..; atmloclubdo se(ur elétrico está à disposição dos consumidores para consulta nos escritórios comerciais 

da COPEL ou no site www.Copel.com. verifique lambem os serviços disponiveis na Agência Virtual, 

TeleffaneQuvidgria ÇOPE 0800 64 70 606 (dias úteis das 08h ite 18h • ligação gratuita) 
TeleAgne ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (ligação gratuita na origem em telefone fixo e tarifada na origem de telefones 
Melar:Mi 
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