
Conselho de Consumidores
da EDP Bandeirante
CNPJ/MF no XX.XX.XX/0001-XX

COMUNICADO
O Conselho de Consumidores da EDP Bandeirante  em conformidade com a Resolução nº 451/2011, 
atualizada pela Resolução n° 715/2016 - ANEEL, que estabelece as condições gerais para a criação, 
organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, no âmbito das 
concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, com o objetivo de atender o 
disposto no item XIV: “(...) Audiência Pública abordando a representatividade das entidades e dos 
Conselheiros indicados e os aspectos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tais como o 
atendimento ao consumidor, as tarifas aplicadas e a adequação dos serviços prestados pela distribuidora”., 
convida entidades de classe para:
a) Candidatarem-se à representação das classes de consumo: residencial, industrial, comercial, rural e 

poder público, participantes do Conselho de Consumidores;
b) Apresentarem contribuições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica.
A Audiência Pública presencial será realizada das 12 às 13h, no dia 20 de setembro de 2016, na Avenida 
Presidente Castelo Branco, 77, Mogi das Cruzes, CEP 08820-460.
As entidades interessadas em ocupar cargo de representação no Conselho de Consumidores deverão 
enviar para à Avenida Presidente Castelo Branco, 77, Mogi das Cruzes, CEP 08820-460, de 12/09 a 
19/09/16, ou entregar durante a Audiência Pública: carta de manifestação de interesse em representar 
sua Classe de Consumo, no Conselho de Consumidores da EDP Bandeirante, atendendo os seguintes 
requisitos de qualificação:
•	 Ser	entidade	de	reconhecida	representação	setorial	ou	de	classe;
•	 Possuir	atuação,	há	pelo	menos	dois	anos,	na	Área	de	concessão	da	EDP	Bandeirante;
•	 Ter	CNPJ	ativo;
•	 Apresentar	cópia	do	seu	Estatuto	Social	registrado	e	em	vigor;
•	 Comprovar	sua	representação	legal,	com	documento	levado	a	registro	público;
•	 Apresentar	material	Institucional	da	Entidade,	ou	indicar	o	seu	site	na	internet.
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