
Entenda a
sua conta



Facilitar o conhecimento
da sua conta é se preocupar
com o planejamento
financeiro da sua empresa

Fique por dentro de cada detalhe da
sua conta de energia, isso facilita o seu 
planejamento de consumo. Além disso,
nós prezamos pela transparência na
cobrança dos serviços prestados,
e através deste documento todo
o detalhamento está especificado.



Clique no número para tirar sua dúvida

NOME DO CLIENTE

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO A
CNPJ 01.543.032/0001-04 IE 100.549,420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás

ENDEREÇO DO CLIENTE
ZONA RURAL
CEP: 00.000-000 CIDADE GO BRASIL
CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXX INSC. ESTADUAL: XXXXXXXXX RZ: 47

UNIDADE CONSUMIDORA
XXXXXXXXXXX R$******20.945,67

VALOR TOTALVENCIMENTO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / MEDIÇÃO / CONTRATO

ATIVIDADE
CULTIVO DE SOJA
CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
RURAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)
VENCIMENTO BASE
17/07/2018

DADOS DA MEDIÇÃO

2018027463434

MÊS DE REFERÊNCIA 07/2018 DEMANDA 260
DATA DA LEITURA ATUAL 04/07/2018 Nº MEDIDOR KWh/KW
DATA DA LEITURA ANTERIOR 04/06/2018 Nº MEDIDOR KVarth/Qh
DATA DA PRÓXIMA LEITURA 03/08/2018 Nº MEDIDOR ELETRÔNICO 10950539-8 NÚMERO CUSD C XXX/2017
DATA DA APRESENTAÇÃO 10/07/2018 FM 160 TIPO FORNECIMENTO
NÚMERO DE DIAS 30 IND PERDA 2,5% VALIDADE 22/01/2019
MÉDIA/DIAS 1000,9820

LANÇAMENTOS

PRODUTO QUANTIDADE TARIFA VALOR PRODUTO QUANTIDADE TARIFA VALOR

UFER FP 565,8 0,324570 ******183,64 UFER P 117,68 0,324570 *******38,19
UFER HR 29,52 0,324570 ********9,58 DIFERENÇA DE DEMANDA 709,3882 16,266160 ***11.539,01
DESCONTO RURAL 10% 0,000000 ***-1.587,26 DESCONTO RURAL 10% 0,000000 ******-51,79
DESCONTO 80% IRRIGACAO E  
AQUICULTURA

0,000000 ***-4.644,20 DESCONTO 80% IRRIGACAO E  
AQUICULTURA

0,000000 *****-786,80

DEMANDA 233,0112 16,266160 ****3.790,19 CONSUMO P 27,3 1,535420 *******41,91
CONSUMO HR 19670,16 0,353760 ****6.958,51 CONSUMO FP 10332 0,353760 ****3.655,04
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA P 27,3 0,059930 ********1,63 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA FP 10332 0,059930 ******619,19
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA HR 19670,16 0,059930 ****1.178,83

IMPOSTO ALÍQUOTA
PIS/PASEP 0,816%
ICMS 12%
COFINS 3,7593%

BASE DE CÁLCULO VALOR
R$******28.015,72 R$*********228,60
R$******28.015,72 R$*******3.361,88
R$******28.015,72 R$*******1.053,19

RESERVADO AO FISCO
E85E.3869.C244.308E.9C8C.894D.5D9C.2CDB

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE VENDA DA ENERGIA
PARCELA DE USO DO SISTEMA: 12.889,09   USO TRANSMISSÃO: 1.524,1100
PARCELA DE FORNECIMENTO: 5.391,67   ENC. SETORIAL: 1.140,8000

REAVISO
A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

NÚMERO
862754

SÉRIE
4

EMISSÃO
07/07/2018

GRUPO
A3-A

CÓDIGO DO CLIENTE: XXXXXX
REG: P16 UC: XXXXXXXXXXX

N/F Nº A 1274743
4 862754
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TRIBUTOS

CANAIS DE  
ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 062 0198

Agência Virtual
www.eneldistribuicao.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play | Apple Store enelclientesbr

18/07/2018
MÊS DE REFERÊNCIA

07/2018

LEITURA

CONSUMO LIDO 011649 - 011094 = 555 x 0,048 = 27,3
DEMANDA LIDA (KW) 000274 - 000271 = 3 x 0,192 = 0,5904

PONTA REATIVO LIDO 064982 - 061827 = 3155 x 0,048 = 155,22
UFER LIDO 049145 - 046753 = 2392 x 0,048 = 117,68
DMCR LIDO 001435 - 001389 = 46 x 0,048 = 2,2632
DEMANDA ULTR

CONSUMO LIDO 028796 - 026696 = 2100 x 4,8 = 10332
DEMANDA LIDA (KW) 017328 - 016144 = 1184 x 0,192 = 233,0112

FORA DE REATIVO LIDO 016261 - 015275 = 986 x 4,8 = 4851,12

PONTA UFER LIDO 003161 - 003046 = 115 x 4,8 = 565,8
DMCR LIDO 066982 - 062339 = 4643 x 0,048 = 228,4356
DEMANDA ULTR
FATOR POTÊNCIA

CONSUMO LIDO 062050 - 058052 = 3998 x 4,8 = 19670,16
DEMANDA LIDA (KW) 017636 - 016479 = 1157 x 0,192 = 227,6976

HORÁRIO REATIVO LIDO 028714 - 027154 = 1560 x 4,8 = 7675,2
RESERV. UFER LIDO 000563 - 000557 = 6 x 4,8 = 29,52

DMCR LIDO 069405 - 064866 = 4539 x 0,048 = 223,3188
DEMANDA ULTR

INDICADORES MENSAL TRIMESTRAL ANUAL
DEC FEC DIC FIC DMIC DICRI DIC FIC DIC FIC

METAS 5,70 3,30 10,87 5,04 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALORES APURADOS 1,45 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Especificações

CONJUNTO: PADRE BERNARDO TENSÃO NOMINAL: 34500 LIMITES:32.085 V a 36.225 V

INFORMAÇÕES
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2018. EUSD = R$ 3.967,14471  
FATURA COM LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
ATRASO NO PAGAMENTO AS CONTAS NÃO PAGAS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SOFRERÃO MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS (MULTA DE 2% + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  
COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADOS PRO RATA DIE)
NA FATURA SEGUINTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. A INADIMPLÊNCIA POR UM PERÍODO SUPERIOR À 15 (QUINZE) DIAS, E ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, IMPLICARÁ NA  
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR
A ANEEL, ATRAVÉS DA REN Nº 620/2014, ALTEROU A SISTEMÁTICA PARA A CONCESSÃO DO DESCONTO DO IRRIGANTE E AQUICULTOR. PARA MAIORES INFORMAÇÕES  
ACESSAR O SITE WWW.ENEL.COM.BR, OU VIA TELEATENDIMENTO OU AINDA PRESENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS.
NO MÊS DE OUTUBRO ENTRARÁ EM VIGOR O HORÁRIO DE VERÃO. DURANTE A SUA VIGÊNCIA O HORÁRIO DE PONTA SERÁ DAS 19 AS 22 H. OS MEDIDORES NÃO TERÃO O SEU  
HORÁRIO ALTERADO. QUALQUER DÚVIDA LIGAR (62)3243-1183.
OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ENEL NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER VALORES EM ESPÉCIE DOS CLIENTES. DENUNCIE CONDUTAS INADEQUADAS AO 0800 620196
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Leitura Atual - Leitura Anterior = Diferença de Leitura X Constante de Medição = Resultado + Perdas
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 A4 HOROSAZONAL VERDE

32 Dias

Planos de saúde
Comerc. Outros Serviços e Atividades

CIP Estat 396,89
Pagamento Duplicidade/Não Loc 92.049,44-
Consumo Fora Ponta 136.322,000 0,39416 53.732,48
Consumo Ponta 14.907,000 1,75455 26.155,10
Demanda Ativa 1.500,000 19,36173 29.042,60
Adicional Band. Vermelha 10.772,83
Est Liminar Isen Icms Demanda 5.443,89-

COFINS 119703,01 2,3000 2.753,17

Tributos Base Alíquota Valor

ICMS 119703,01 27,00 32.319,81

PIS/PASEP 119703,01 0,5100 610,48

0.00
0.00

AGO 2018
JUL 2018
JUN 2018
MAI 2018
ABR 2018
MAR 2018
FEV 2018
JAN 2018
DEZ 2017
NOV 2017
OUT 2017

AGO 2017
SET 2017

334.32
297.36
267.00
252.00
236.16
231.84
226.08
230.40
230.40
226.09
233.28

136322.0014907.00
123244.00

226.08

102155.00

458.64

4647.00

12017.00435.12

92334.00

9835.00

88884.00
90996.00

233.28

87687.00

779.00
9255.00

92632.00

349.00

104406.00
102040.00

8994.00

269.00

98240.00
94407.00

273.60

9383.00
264.96

8199.00
263.52

9207.00
267.84

10038.00
267.84

9941.00
269.28

9971.00

266.40
9763.00

267.84
277.92

{BARCODE}
Grupo A

Vencimento

Valor Total (R$)

No. da UCFatura No.

No. de Controle Fatura de

Autenticacao Mecanica

838000002265 065700310104 000007757077 000014278499

enel

230046.00
366368.00
136322.00
0.00
0.00

22631.00
37538.00
14907.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1058.40
1517.04
458.64
1500.00
0.00

794.64
1128.96

0.00

334.32
0.00
0.00

1500.00 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

934.50
1335.18

0.00
0.00

400.68

0.00
0.00
0.00

646.80
934.08
287.28
0.00
0.00

1.00 1.00 1.00

13.800 13.800

00 LEITURA / FATURAMENTO NORMAL

0,92
0,69

0,92
0,45

HP

HR
FP

1500.00
1500.00

334.32
458.64

0.00
0.00

334.32
458.64

0.00
0.00
0.00
0.00

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.eneldistribuicao.com.br

08/2018

01

13

03

14

18

20

02

04

05

06

08

16

09

10

11

12

15

19

21

22

23

07

17

0800 285 78 87 www.enel.com.br

25

26

24



01 - CÓDIGO DE BARRAS e N° FISCAL:
        Usados para pagamento e baixa contábil da fatura.

02 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Para solicitação
        de serviços e comunicação com a distribuidora.

03 - GRUPO: O grupo é definido pelo nível de tensão
        de fornecimento da unidade consumidora.
        Cada grupo possui uma tarifa específica.

04 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: Dados cadastrais
        do consumidor, nome, CPF/CNPJ, endereço, inscrição
        estadual, código do cliente.

05 - UNIDADE CONSUMIDORA (UC): Número que define
         o conjunto de instalações e equipamentos elétricos,
         caracterizado pelo recebimento de energia elétrica
         em um só ponto de entrega, com medição 
         individualizada e correspondente a um único
         consumidor.

Clique para voltar à conta

06 - MÊS DE REFERÊNCIA: Mês/Ano da apuração do consumo.

07 - VENCIMENTO: Vencimento da fatura.

08 - VALOR TOTAL: Soma de todos os lançamentos
        da fatura. 

09 - DADOS DA UC: Classe, atividade econômica,
        tipo de ligação  (monofásico, bifásico, ou trifásico)
        e vencimento base.

10 - DADOS DA MEDIÇÃO: Informa as datas das leituras
        (atual, anterior e próxima), data para apresentação
        da fatura, número de dias faturados neste ciclo de
        faturamento (diferença entre as datas das leituras
        atual e anterior), média de consumo diário no período,
        número do medidor principal, fator de multiplicação
        e índice de perda (0% - medição em alta ou 2,5% -
        medição em baixa).

11 - DADOS DO CONTRATO: Demanda contratada, número
        de identificação do contrato e validade do mesmo.

12 - LANÇAMENTOS: Itens faturáveis como consumo
        ativo e reativo, demanda, multa e juros, descontos
        tarifários, adicionais de bandeira tarifária, taxas de
        serviços contratados, contribuição de iluminação
        pública - CIP, etc.

13 - TRIBUTOS: Detalha a alíquota e base de cálculo
        do ICMS, COFINS e PIS/PASEP.

14 - RESERVADO AO FISCO: Número de identificação
        eletrônica da fatura.

15 - COMPOSIÇÃO DO VALOR DE VENDA DA ENERGIA:
        Mostra cada parcela que compõe o valor total que
        o consumidor paga pela energia. São os custos da
        energia elétrica, transmissão, distribuição, além de
        encargos setoriais. 

16 - CAMPO PARA NOTIFICAÇÃO: Espaço destinado a
        notificações importantes sobre a fatura e pagamentos.

17 - LEITURA: Memorial de cálculo da demanda e dos
        consumos ativo e reativo apurados em cada posto
        horário. A diferença entre as leituras atual e anterior
        é multiplicada pela constante de medição e ao
        resultado adiciona-se as perdas de transformação
        (0% - medição em alta ou 2,5% - medição em baixa).

• Horário Ponta: período compreendido de 18h às 21h
(Deslocado  em 1 hora durante o horário de verão – 19h às 22h).

• Horário Fora Ponta: período de 06h às 18h
e 21h às 21h 30 min.

• Horário Reservado: período de 21h 30 min às 06h.

18 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Referem-se
        à qualidade do fornecimento de energia com
        periodicidade mensal, trimestral e anual. As metas
        são estipuladas pela ANEEL e os valores apurados
        referem-se ao segundo mês anterior ao de referência
       da fatura.

19 - CONJUNTO: Conjunto elétrico ao qual pertence
        a unidade consumidora. Utilizado para estabelecer
        as metas dos indicadores de continuidade do
        fornecimento para a região da unidade consumidora.
      

20 - INFORMAÇÕES GERAIS: Apresenta avisos importantes
        como período dos indicadores de continuidade,
        bandeiras tarifárias,  site ANEEL, descontos para
        irrigante, informações sobre débitos, etc.

21 - HISTÓRICO (VALORES FATURADOS): Valores de            
        demanda e consumo total ativo e reativo faturados     
        nos últimos 12 meses. 
        
        Informações importantes sobre a demanda faturada: 
        
• Para unidades consumidoras com classificação rural ou 
sazonal, a demanda faturada equivale à demanda lida ou 
10% da maior demanda medida nos últimos 11 ciclos de 
faturamento.

• Na opção tarifária “Optante B” não se cobra a demanda; 

• Na modalidade tarifária VERDE cobra-se uma única 
demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário; 

• Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor 
entre as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários Ponta e Fora Ponta/Horário Reservado.

22 -  HISTÓRICO (VALORES LIDOS): Medições de demanda
          e consumo ativo e reativo apurados em cada posto
          horário nos últimos 12 meses.

23 -  GRÁFICOS: Demonstra através de gráficos de barras
          os valores de consumo ativo (kWh), demanda (kW) 
          e energia reativa (UFER e DMCR) referentes ao
          histórico de medições dos 12 meses.

24 - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
        Formulário com o número da Conta associada à UC.
        Este deve ser informado ao banco para cadastro de
        débito automático (com todos os caracteres, inclusive
        os zeros à esquerda). 

25 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Teleatendimento
        0800 062 0198, Agência  Virtual
        (eneldistribuicao.com.br) e aplicativos.

26 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

27 - NOME DO CLIENTE/ ENDEREÇO DE ENTREGA:
        Identificação do consumidor e endereço usado
        pelos Correios para entrega da fatura. 

28 - DADOS DE CADASTRO: Número de identificação
        da unidade consumidora e do cliente,
        data de vencimento da fatura.

29 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Definição de cada
        indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 

30 - INFORMAÇÕES AO CLIENTE: Informações
        complementares sobre atraso no pagamento da fatura.

31 - TELEFONES: Canais para contato com os órgãos
        reguladores (Ouvidoria Enel, ANEEL e AGR).

32 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

1. DADOS DA  SUA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
Razão Social; Endereço da Sede; CNPJ; CGF; Site.

2. NOTA FISCAL: número de identificação  eletrônica da fatura.
CONTROLE FISCAL: usados para pagamento e baixa contábil 
da fatura.

3. DADOS DO CLIENTE:  
DESTINATÁRIO – dados do endereço de entrega da fatura.
TITULAR – dados da unidade consumidora (endereço da 
subestação). Dados do Titular (razão social e CNPJ). 

4. DATAS: informa as datas das leituras  (atual, anterior 
e próxima), data da emissão da fatura, período de 
fornecimento neste ciclo de faturamento (diferença entre 
as datas das leituras atual e anterior). 

5. MODALIDADE TARIFÁRIA: modelo de tarifação distinguido 
pelo nível de tensão de fornecimento, contratado de acordo 
com a carga da sua unidade. 

6. CLASSIFICAÇÃO: classe e atividade econômica. 

7. Nº DOS MEDIDORES: número de identificação do conjunto 
de medição da unidade consumidora. Nesse campo também 
encontra-se o lote de faturamento. 

8. VENCIMENTO: vencimento da fatura. 

9. MÊS DE REFERÊNCIA: mês/ano da apuração do consumo. 

10. TOTAL A PAGAR: soma de todos os lançamentos  da fatura.Clique para voltar à conta
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demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário; 

• Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor 
entre as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários Ponta e Fora Ponta/Horário Reservado.

22 -  HISTÓRICO (VALORES LIDOS): Medições de demanda
          e consumo ativo e reativo apurados em cada posto
          horário nos últimos 12 meses.

23 -  GRÁFICOS: Demonstra através de gráficos de barras
          os valores de consumo ativo (kWh), demanda (kW) 
          e energia reativa (UFER e DMCR) referentes ao
          histórico de medições dos 12 meses.

24 - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
        Formulário com o número da Conta associada à UC.
        Este deve ser informado ao banco para cadastro de
        débito automático (com todos os caracteres, inclusive
        os zeros à esquerda). 

25 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Teleatendimento
        0800 062 0198, Agência  Virtual
        (eneldistribuicao.com.br) e aplicativos.

26 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

27 - NOME DO CLIENTE/ ENDEREÇO DE ENTREGA:
        Identificação do consumidor e endereço usado
        pelos Correios para entrega da fatura. 

28 - DADOS DE CADASTRO: Número de identificação
        da unidade consumidora e do cliente,
        data de vencimento da fatura.

29 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Definição de cada
        indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 

30 - INFORMAÇÕES AO CLIENTE: Informações
        complementares sobre atraso no pagamento da fatura.

31 - TELEFONES: Canais para contato com os órgãos
        reguladores (Ouvidoria Enel, ANEEL e AGR).

32 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

11. Nº DO CLIENTE: número de identificação da distribuidora, 
com medição  individualizada e correspondente a um 
único  consumidor. Utilize-o sempre que entrar em contato 
conosco. 

12. DADOS DE ATENDIMENTO: para solicitação de serviços 
e comunicação especializados junto à área de atendimento, 
nos dias úteis em horário comercial. 

13. GRANDEZAS MEDIDAS: são as grandezas registradas 
na medição para composição da fatura no período de 
fornecimento. 
 
DEFINIÇÕES:

•	 Memorial de cálculo da demanda e dos consumos ativo 
e reativo apurados em cada posto horário. A diferença entre as 
leituras atual e anterior é multiplicada pela constante de medição 
e ao resultado adiciona-se as perdas de transformação  
(0% - medição em alta ou 2,5% - medição em baixa). 

•	 Horário Ponta: período compreendido de 17h30 às 20h30 
(fora sábado, domingo e feriados nacionais). 

•	 Horário Fora Ponta: horas restantes. 

•	 Horário Reservado: período de 21h30 às 06h. 
(Para clientes Rurais com benefício irrigante). 

•	 Período da Faturamento: período de medição de energia 
necessário para a emissão de uma fatura. Varia de 27 a 33 
dias normalmente. 

•	 Consumo de Energia Elétrica: energia medida em um 
período de faturamento (kWh). Clique para voltar à conta



01 - CÓDIGO DE BARRAS e N° FISCAL:
        Usados para pagamento e baixa contábil da fatura.

02 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Para solicitação
        de serviços e comunicação com a distribuidora.

03 - GRUPO: O grupo é definido pelo nível de tensão
        de fornecimento da unidade consumidora.
        Cada grupo possui uma tarifa específica.

04 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: Dados cadastrais
        do consumidor, nome, CPF/CNPJ, endereço, inscrição
        estadual, código do cliente.

05 - UNIDADE CONSUMIDORA (UC): Número que define
         o conjunto de instalações e equipamentos elétricos,
         caracterizado pelo recebimento de energia elétrica
         em um só ponto de entrega, com medição 
         individualizada e correspondente a um único
         consumidor.

Clique para voltar à conta

06 - MÊS DE REFERÊNCIA: Mês/Ano da apuração do consumo.

07 - VENCIMENTO: Vencimento da fatura.

08 - VALOR TOTAL: Soma de todos os lançamentos
        da fatura. 

09 - DADOS DA UC: Classe, atividade econômica,
        tipo de ligação  (monofásico, bifásico, ou trifásico)
        e vencimento base.

10 - DADOS DA MEDIÇÃO: Informa as datas das leituras
        (atual, anterior e próxima), data para apresentação
        da fatura, número de dias faturados neste ciclo de
        faturamento (diferença entre as datas das leituras
        atual e anterior), média de consumo diário no período,
        número do medidor principal, fator de multiplicação
        e índice de perda (0% - medição em alta ou 2,5% -
        medição em baixa).

11 - DADOS DO CONTRATO: Demanda contratada, número
        de identificação do contrato e validade do mesmo.

12 - LANÇAMENTOS: Itens faturáveis como consumo
        ativo e reativo, demanda, multa e juros, descontos
        tarifários, adicionais de bandeira tarifária, taxas de
        serviços contratados, contribuição de iluminação
        pública - CIP, etc.

13 - TRIBUTOS: Detalha a alíquota e base de cálculo
        do ICMS, COFINS e PIS/PASEP.

14 - RESERVADO AO FISCO: Número de identificação
        eletrônica da fatura.

15 - COMPOSIÇÃO DO VALOR DE VENDA DA ENERGIA:
        Mostra cada parcela que compõe o valor total que
        o consumidor paga pela energia. São os custos da
        energia elétrica, transmissão, distribuição, além de
        encargos setoriais. 

16 - CAMPO PARA NOTIFICAÇÃO: Espaço destinado a
        notificações importantes sobre a fatura e pagamentos.

17 - LEITURA: Memorial de cálculo da demanda e dos
        consumos ativo e reativo apurados em cada posto
        horário. A diferença entre as leituras atual e anterior
        é multiplicada pela constante de medição e ao
        resultado adiciona-se as perdas de transformação
        (0% - medição em alta ou 2,5% - medição em baixa).

• Horário Ponta: período compreendido de 18h às 21h
(Deslocado  em 1 hora durante o horário de verão – 19h às 22h).

• Horário Fora Ponta: período de 06h às 18h
e 21h às 21h 30 min.

• Horário Reservado: período de 21h 30 min às 06h.

18 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Referem-se
        à qualidade do fornecimento de energia com
        periodicidade mensal, trimestral e anual. As metas
        são estipuladas pela ANEEL e os valores apurados
        referem-se ao segundo mês anterior ao de referência
       da fatura.

19 - CONJUNTO: Conjunto elétrico ao qual pertence
        a unidade consumidora. Utilizado para estabelecer
        as metas dos indicadores de continuidade do
        fornecimento para a região da unidade consumidora.
      

20 - INFORMAÇÕES GERAIS: Apresenta avisos importantes
        como período dos indicadores de continuidade,
        bandeiras tarifárias,  site ANEEL, descontos para
        irrigante, informações sobre débitos, etc.

21 - HISTÓRICO (VALORES FATURADOS): Valores de            
        demanda e consumo total ativo e reativo faturados     
        nos últimos 12 meses. 
        
        Informações importantes sobre a demanda faturada: 
        
• Para unidades consumidoras com classificação rural ou 
sazonal, a demanda faturada equivale à demanda lida ou 
10% da maior demanda medida nos últimos 11 ciclos de 
faturamento.

• Na opção tarifária “Optante B” não se cobra a demanda; 

• Na modalidade tarifária VERDE cobra-se uma única 
demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário; 

• Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor 
entre as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários Ponta e Fora Ponta/Horário Reservado.

22 -  HISTÓRICO (VALORES LIDOS): Medições de demanda
          e consumo ativo e reativo apurados em cada posto
          horário nos últimos 12 meses.

23 -  GRÁFICOS: Demonstra através de gráficos de barras
          os valores de consumo ativo (kWh), demanda (kW) 
          e energia reativa (UFER e DMCR) referentes ao
          histórico de medições dos 12 meses.

24 - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
        Formulário com o número da Conta associada à UC.
        Este deve ser informado ao banco para cadastro de
        débito automático (com todos os caracteres, inclusive
        os zeros à esquerda). 

25 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Teleatendimento
        0800 062 0198, Agência  Virtual
        (eneldistribuicao.com.br) e aplicativos.

26 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

27 - NOME DO CLIENTE/ ENDEREÇO DE ENTREGA:
        Identificação do consumidor e endereço usado
        pelos Correios para entrega da fatura. 

28 - DADOS DE CADASTRO: Número de identificação
        da unidade consumidora e do cliente,
        data de vencimento da fatura.

29 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Definição de cada
        indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 

30 - INFORMAÇÕES AO CLIENTE: Informações
        complementares sobre atraso no pagamento da fatura.

31 - TELEFONES: Canais para contato com os órgãos
        reguladores (Ouvidoria Enel, ANEEL e AGR).

32 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

•	 Demanda de Energia Elétrica: média das potências elétricas 
instantâneas e integralizadas em um intervalo de tempo 
padronizado de 15 minutos (kW). 

14. VALORES DE FATURAMENTO: demonstra os itens faturáveis 
como consumo ponta e fora ponta, demanda ativa, multa e 
juros, descontos tarifários, adicionais de bandeira tarifária, 
taxas de serviços contratados, contribuição de iluminação  
pública - CIP, etc. 

15. DADOS DA MEDIÇÃO:
•	 Constantes da Medição – parametrização do medidor 

para as grandezas de consumo, demanda e reativas.
•	 Perdas de Transformação (%) – percentual de perdas de 

transformação de energia em calor quando o medidor 
não contabiliza, por estar a jusante do transformador.

•	 Tensão Contratada – a tensão contratada para atender a carga 
instalada.

•	 Limites de Tensão (kV) -  a tensão que a unidade consumidora 
necessita para o funcionamento de seus equipamentos.

•	 Fator Potência - eficiência com a qual a energia esta sendo 
usada, indicado pela relação entre potência ativa e potência 
reativa.

•	 Fator Carga - índice que permite verificar o quanto que 
a energia elétrica é utilizada de forma racional. É a relação entre 
a demanda média e a demanda máxima (indica a ociosidade 
da instalação elétrica).

•	 Tipo de Faturamento/Motivo – descreve o tipo de faturamento 
durante o período de fornecimento da fatura. 

16. HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES): valores 
de demanda e consumo total ativo faturados nos horários ponta 
e fora ponta nos últimos 13 meses. 
Informações importantes sobre a demanda faturada: 

Clique para voltar à conta



01 - CÓDIGO DE BARRAS e N° FISCAL:
        Usados para pagamento e baixa contábil da fatura.

02 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Para solicitação
        de serviços e comunicação com a distribuidora.

03 - GRUPO: O grupo é definido pelo nível de tensão
        de fornecimento da unidade consumidora.
        Cada grupo possui uma tarifa específica.

04 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: Dados cadastrais
        do consumidor, nome, CPF/CNPJ, endereço, inscrição
        estadual, código do cliente.

05 - UNIDADE CONSUMIDORA (UC): Número que define
         o conjunto de instalações e equipamentos elétricos,
         caracterizado pelo recebimento de energia elétrica
         em um só ponto de entrega, com medição 
         individualizada e correspondente a um único
         consumidor.

Clique para voltar à conta

06 - MÊS DE REFERÊNCIA: Mês/Ano da apuração do consumo.

07 - VENCIMENTO: Vencimento da fatura.

08 - VALOR TOTAL: Soma de todos os lançamentos
        da fatura. 

09 - DADOS DA UC: Classe, atividade econômica,
        tipo de ligação  (monofásico, bifásico, ou trifásico)
        e vencimento base.

10 - DADOS DA MEDIÇÃO: Informa as datas das leituras
        (atual, anterior e próxima), data para apresentação
        da fatura, número de dias faturados neste ciclo de
        faturamento (diferença entre as datas das leituras
        atual e anterior), média de consumo diário no período,
        número do medidor principal, fator de multiplicação
        e índice de perda (0% - medição em alta ou 2,5% -
        medição em baixa).

11 - DADOS DO CONTRATO: Demanda contratada, número
        de identificação do contrato e validade do mesmo.

12 - LANÇAMENTOS: Itens faturáveis como consumo
        ativo e reativo, demanda, multa e juros, descontos
        tarifários, adicionais de bandeira tarifária, taxas de
        serviços contratados, contribuição de iluminação
        pública - CIP, etc.

13 - TRIBUTOS: Detalha a alíquota e base de cálculo
        do ICMS, COFINS e PIS/PASEP.

14 - RESERVADO AO FISCO: Número de identificação
        eletrônica da fatura.

15 - COMPOSIÇÃO DO VALOR DE VENDA DA ENERGIA:
        Mostra cada parcela que compõe o valor total que
        o consumidor paga pela energia. São os custos da
        energia elétrica, transmissão, distribuição, além de
        encargos setoriais. 

16 - CAMPO PARA NOTIFICAÇÃO: Espaço destinado a
        notificações importantes sobre a fatura e pagamentos.

17 - LEITURA: Memorial de cálculo da demanda e dos
        consumos ativo e reativo apurados em cada posto
        horário. A diferença entre as leituras atual e anterior
        é multiplicada pela constante de medição e ao
        resultado adiciona-se as perdas de transformação
        (0% - medição em alta ou 2,5% - medição em baixa).

• Horário Ponta: período compreendido de 18h às 21h
(Deslocado  em 1 hora durante o horário de verão – 19h às 22h).

• Horário Fora Ponta: período de 06h às 18h
e 21h às 21h 30 min.

• Horário Reservado: período de 21h 30 min às 06h.

18 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Referem-se
        à qualidade do fornecimento de energia com
        periodicidade mensal, trimestral e anual. As metas
        são estipuladas pela ANEEL e os valores apurados
        referem-se ao segundo mês anterior ao de referência
       da fatura.

19 - CONJUNTO: Conjunto elétrico ao qual pertence
        a unidade consumidora. Utilizado para estabelecer
        as metas dos indicadores de continuidade do
        fornecimento para a região da unidade consumidora.
      

20 - INFORMAÇÕES GERAIS: Apresenta avisos importantes
        como período dos indicadores de continuidade,
        bandeiras tarifárias,  site ANEEL, descontos para
        irrigante, informações sobre débitos, etc.

21 - HISTÓRICO (VALORES FATURADOS): Valores de            
        demanda e consumo total ativo e reativo faturados     
        nos últimos 12 meses. 
        
        Informações importantes sobre a demanda faturada: 
        
• Para unidades consumidoras com classificação rural ou 
sazonal, a demanda faturada equivale à demanda lida ou 
10% da maior demanda medida nos últimos 11 ciclos de 
faturamento.

• Na opção tarifária “Optante B” não se cobra a demanda; 

• Na modalidade tarifária VERDE cobra-se uma única 
demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário; 

• Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor 
entre as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários Ponta e Fora Ponta/Horário Reservado.

22 -  HISTÓRICO (VALORES LIDOS): Medições de demanda
          e consumo ativo e reativo apurados em cada posto
          horário nos últimos 12 meses.

23 -  GRÁFICOS: Demonstra através de gráficos de barras
          os valores de consumo ativo (kWh), demanda (kW) 
          e energia reativa (UFER e DMCR) referentes ao
          histórico de medições dos 12 meses.

24 - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
        Formulário com o número da Conta associada à UC.
        Este deve ser informado ao banco para cadastro de
        débito automático (com todos os caracteres, inclusive
        os zeros à esquerda). 

25 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Teleatendimento
        0800 062 0198, Agência  Virtual
        (eneldistribuicao.com.br) e aplicativos.

26 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

27 - NOME DO CLIENTE/ ENDEREÇO DE ENTREGA:
        Identificação do consumidor e endereço usado
        pelos Correios para entrega da fatura. 

28 - DADOS DE CADASTRO: Número de identificação
        da unidade consumidora e do cliente,
        data de vencimento da fatura.

29 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Definição de cada
        indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 

30 - INFORMAÇÕES AO CLIENTE: Informações
        complementares sobre atraso no pagamento da fatura.

31 - TELEFONES: Canais para contato com os órgãos
        reguladores (Ouvidoria Enel, ANEEL e AGR).

32 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

•	 Para unidades consumidoras com classificação rural 
ou sazonal, a demanda faturada equivale à demanda 
lida ou 10% da maior demanda medida no último 
ciclo de  faturamento.

•	 Na opção tarifária “Optante B” não se cobra a demanda;
•	 Na modalidade tarifária VERDE cobra-se uma única  

demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário;

•	 Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor entre 
as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários ponta e fora ponta/horário reservado. 

17. DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA: 
Demonstra os valores de ultrapassagem da demanda 
nos horários ponta, fora ponta e reservado naquele período 
de faturamento. 

18. TRIBUTOS: detalha a alíquota e base de cálculo  do ICMS, 
COFINS e PIS/PASEP. 

19. CRÉDITO EM ENERGIA (kWh): demonstra os créditos 
disponíveis para os clientes que possuem geração 
distribuída. 

20. AVISOS: 
•	 Atenção: espaço destinado a notificações importantes 

sobre a fatura e pagamentos.
•	 Importante: espaço destinado a notificações importantes 

e extraordinárias que a distribuidora necessite repassar 
aos clientes.

•	 Faturas em Atraso: espaço destinado a notificações 
de faturas em atraso. Clique para voltar à conta



01 - CÓDIGO DE BARRAS e N° FISCAL:
        Usados para pagamento e baixa contábil da fatura.

02 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Para solicitação
        de serviços e comunicação com a distribuidora.

03 - GRUPO: O grupo é definido pelo nível de tensão
        de fornecimento da unidade consumidora.
        Cada grupo possui uma tarifa específica.

04 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: Dados cadastrais
        do consumidor, nome, CPF/CNPJ, endereço, inscrição
        estadual, código do cliente.

05 - UNIDADE CONSUMIDORA (UC): Número que define
         o conjunto de instalações e equipamentos elétricos,
         caracterizado pelo recebimento de energia elétrica
         em um só ponto de entrega, com medição 
         individualizada e correspondente a um único
         consumidor.

Clique para voltar à conta

06 - MÊS DE REFERÊNCIA: Mês/Ano da apuração do consumo.

07 - VENCIMENTO: Vencimento da fatura.

08 - VALOR TOTAL: Soma de todos os lançamentos
        da fatura. 

09 - DADOS DA UC: Classe, atividade econômica,
        tipo de ligação  (monofásico, bifásico, ou trifásico)
        e vencimento base.

10 - DADOS DA MEDIÇÃO: Informa as datas das leituras
        (atual, anterior e próxima), data para apresentação
        da fatura, número de dias faturados neste ciclo de
        faturamento (diferença entre as datas das leituras
        atual e anterior), média de consumo diário no período,
        número do medidor principal, fator de multiplicação
        e índice de perda (0% - medição em alta ou 2,5% -
        medição em baixa).

11 - DADOS DO CONTRATO: Demanda contratada, número
        de identificação do contrato e validade do mesmo.

12 - LANÇAMENTOS: Itens faturáveis como consumo
        ativo e reativo, demanda, multa e juros, descontos
        tarifários, adicionais de bandeira tarifária, taxas de
        serviços contratados, contribuição de iluminação
        pública - CIP, etc.

13 - TRIBUTOS: Detalha a alíquota e base de cálculo
        do ICMS, COFINS e PIS/PASEP.

14 - RESERVADO AO FISCO: Número de identificação
        eletrônica da fatura.

15 - COMPOSIÇÃO DO VALOR DE VENDA DA ENERGIA:
        Mostra cada parcela que compõe o valor total que
        o consumidor paga pela energia. São os custos da
        energia elétrica, transmissão, distribuição, além de
        encargos setoriais. 

16 - CAMPO PARA NOTIFICAÇÃO: Espaço destinado a
        notificações importantes sobre a fatura e pagamentos.

17 - LEITURA: Memorial de cálculo da demanda e dos
        consumos ativo e reativo apurados em cada posto
        horário. A diferença entre as leituras atual e anterior
        é multiplicada pela constante de medição e ao
        resultado adiciona-se as perdas de transformação
        (0% - medição em alta ou 2,5% - medição em baixa).

• Horário Ponta: período compreendido de 18h às 21h
(Deslocado  em 1 hora durante o horário de verão – 19h às 22h).

• Horário Fora Ponta: período de 06h às 18h
e 21h às 21h 30 min.

• Horário Reservado: período de 21h 30 min às 06h.

18 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Referem-se
        à qualidade do fornecimento de energia com
        periodicidade mensal, trimestral e anual. As metas
        são estipuladas pela ANEEL e os valores apurados
        referem-se ao segundo mês anterior ao de referência
       da fatura.

19 - CONJUNTO: Conjunto elétrico ao qual pertence
        a unidade consumidora. Utilizado para estabelecer
        as metas dos indicadores de continuidade do
        fornecimento para a região da unidade consumidora.
      

20 - INFORMAÇÕES GERAIS: Apresenta avisos importantes
        como período dos indicadores de continuidade,
        bandeiras tarifárias,  site ANEEL, descontos para
        irrigante, informações sobre débitos, etc.

21 - HISTÓRICO (VALORES FATURADOS): Valores de            
        demanda e consumo total ativo e reativo faturados     
        nos últimos 12 meses. 
        
        Informações importantes sobre a demanda faturada: 
        
• Para unidades consumidoras com classificação rural ou 
sazonal, a demanda faturada equivale à demanda lida ou 
10% da maior demanda medida nos últimos 11 ciclos de 
faturamento.

• Na opção tarifária “Optante B” não se cobra a demanda; 

• Na modalidade tarifária VERDE cobra-se uma única 
demanda que corresponde ao maior valor entre a contratada 
e a medida, independente do posto horário; 

• Na modalidade tarifária AZUL cobra-se o maior valor 
entre as demandas contratadas ou medidas para os postos 
horários Ponta e Fora Ponta/Horário Reservado.

22 -  HISTÓRICO (VALORES LIDOS): Medições de demanda
          e consumo ativo e reativo apurados em cada posto
          horário nos últimos 12 meses.

23 -  GRÁFICOS: Demonstra através de gráficos de barras
          os valores de consumo ativo (kWh), demanda (kW) 
          e energia reativa (UFER e DMCR) referentes ao
          histórico de medições dos 12 meses.

24 - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
        Formulário com o número da Conta associada à UC.
        Este deve ser informado ao banco para cadastro de
        débito automático (com todos os caracteres, inclusive
        os zeros à esquerda). 

25 - CANAIS DE ATENDIMENTO: Teleatendimento
        0800 062 0198, Agência  Virtual
        (eneldistribuicao.com.br) e aplicativos.

26 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

27 - NOME DO CLIENTE/ ENDEREÇO DE ENTREGA:
        Identificação do consumidor e endereço usado
        pelos Correios para entrega da fatura. 

28 - DADOS DE CADASTRO: Número de identificação
        da unidade consumidora e do cliente,
        data de vencimento da fatura.

29 - INDICADORES DE CONTINUIDADE: Definição de cada
        indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 

30 - INFORMAÇÕES AO CLIENTE: Informações
        complementares sobre atraso no pagamento da fatura.

31 - TELEFONES: Canais para contato com os órgãos
        reguladores (Ouvidoria Enel, ANEEL e AGR).

32 - MENSAGENS INSTITUCIONAIS: Destaca produtos,
        serviços e campanhas da Enel Distribuição Goiás.

21. CONSUMO CONSCIENTE – EMISSÕES DE CO2: para os clientes 
que possuem conta no Ecoenel, é possível visualizar a emissão 
equivalente de CO2 no meio ambiente, de acordo com 
a energia consumida naquele período de faturamento. 

22. VALORES CONTRATADOS/REGISTRADOS: demonstra os 
valores contratados e registrados da demanda contratada, 
demanda registrada, demanda faturada e demanda de 
ultrapassagem nos horários ponta e fora ponta. 

23. CÓDIGO DE BARRAS/BOLETO: neste campo estão 
as informações para efetivação do pagamento da fatura. 

24. CANAIS DE ATENDIMENTO: para atendimento emergencial 
ou para entrar em contato com a distribuidora de energia em 
feriados, finais de semana e fora do horário comercial, entrar 
em contato com a nossa Central de Relacionamento: 
0800 285 0196, ou ainda pelo site: eneldistribuicao.com.br. 

25. OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES:  
INFORMAÇÕES AO CLIENTE: informações complementares 
relativas ao seu fornecimento. 
INDICADORES DE CONTINUIDADE: definição de cada  
indicador de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DICRI). 
TELEFONES: canais para contato com os órgãos reguladores 
(Ouvidoria Enel, ARCE e ANEEL). 

26. MENSAGENS INSTITUCIONAIS: destaca serviços e informações 
importantes da Enel Distribuição Ceará ao cliente.

Clique para voltar à conta
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