
Procedimentos para obtenção da Licença de Uso do Modelo MSUI 
 
 
O modelo do contrato de licenciamento de uso do MSUI pode ser baixado da 
página da Eletrobras, www.eletrobras.com, no item “Nosso Negócio”, 
subitem “Geração”, na opção “Modelo de Simulação a Usinas 
Individualizadas (MSUI)”. 
 
Os seguintes passos deverão ser executados: 
 
• A empresa interessada em adquirir a licença de uso do MSUI, 

Contratante, deverá enviar à Eletrobras, por e-mail, no endereço 
msui@eletrobras.com, todos os dados necessários para o 
preenchimento do contrato, que são:  
 

 Dados da Contratante: Quadro 1 (página 1); 
 Dados do Responsável Técnico da Contratante: Quadro 3 (página 1); 
 As quantidades desejadas da licença de uso (mono-usuário, 5 usuários 

e usuário adicional): CLÁUSULA DÉCIMA - 10.1.1 (página 4); 
 Dados dos seus Representantes Legais, quantos forem (página 7); 

 
• A Eletrobras preencherá 2(duas) vias do contrato em papel e as 

encaminhará à Contratante via Sedex; 
 
• Os Representantes Legais da Contratante deverão assinar as 2(duas) 

vias do contrato e rubricar todas as páginas das mesmas; 
 
• A Contratante deverá encaminhar à Eletrobras, endereçado à pessoa ou 

Setor indicado no Quadro 4, os seguintes documentos: 
 

 As 2(duas) vias do contrato assinadas e rubricadas; 
 Cópia do estatuto da empresa; 
 Cópia da Ata da assembléia que nomeou os Representantes Legais 

competentes para assinar o contrato; 
 Na ausência de um Representante Legal para assinar o contrato, cópia 

da procuração, autenticada em cartório, outorgando poderes 
específicos ao procurador para a assinatura do contrato; 

• Estando toda a documentação em acordo, os Representantes Legais da 
Eletrobras assinarão e rubricarão as 2(vias) do contrato; 
 

• A Eletrobras emitirá Nota Fiscal referente a primeira anuidade da Licença 
de Uso do MSUI e encaminhará à Contratante documento de cobrança 
para que o pagamento seja efetuado; 
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• A Contratante deverá encaminhar à Eletrobras cópia do comprovante do 

pagamento efetuado, endereçado à pessoa ou Setor indicado no 
Quadro 4, e uma cópia em meio digital para o endereço eletrônico 
msui@eletrobras.com; 

 
• A Eletrobras encaminhará à Contratante, via Sedex, 1(uma) via do 

contrato assinado e rubricado; 
 
• A Eletrobras disponibilizará, em um endereço da Internet, a última versão 

do programa para ser baixado pela Contratante pelo procedimento de 
download; 

 

• A Eletrobras encaminhará à Contratante, via e-mail, para o Representante 
Técnico informado no Quadro 4, as Chaves de Software para a validação 
do programa. 

 
• Juntamente com os dados fornecidos para a elaboração do contrato, a 

Contratante deve fornecer os seguintes dados para cadastro do cliente 
no sistema da Eletrobras: 

 
DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE: 
 
Dados da Empresa: 
 
Nome completo:  
Sigla:  
Endereço (rua, nº, complemento):  
Bairro:  
Cidade:  
Estado: 
País:  
CEP:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:  
 
Dados para comunicação (contato para a cobrança): 
 
Nome do Contato:  
Telefone 1:  
Telefone 2:  
FAX:  
e-mail:  
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