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xx.xxxxxx.xxxxxxx.ddmmaaaa.xx.xx.xx.Motivo
°

X ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA
DE ENERGIA REGULADA (CCER)
°
n XXXX/XXXX
Pelo presente instrumento particular, na melhor forma de direito, de um lado:
Nome do Consumidor, com sede na Endereço Completo, Cidade de XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada por seus representantes legais ao final assinados,
doravante denominada CPFL e de outro lado;
Nome do Consumidor, com sede na Endereço Completo, Cidade de XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada por seus representantes legais no final assinados,
doravante denominada CONSUMIDOR;
A seguir designados em conjunto "PARTES", resolvem celebrar o Termo Aditivo ao Contrato de Compra
de Energia Regulada, doravante denominado apenas TERMO ADITIVO, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA 1ª
Por solicitação formal do CONSUMIDOR, a partir da data de dd/mm/aaaa, a ENERGIA CONTRATADA
e/ou MODALIDADE TARIFÁRIA, prevista nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CCER, passarão a viger
nos seguintes termos:

Condições Específicas
Unidade Consumidora
Instalação: xxxxxxx
Endereço: xxxxxxx
CEP: xxxxxxx
CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Cliente: xxxxxxx
Cidade: xxxxxxx
UF: xxxxxxx
I.E.: xxxxxxx

Modalidade Tarifária: XXX
Tarifa de Fornecimento Subgrupo: XX
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CLÁUSULA 2ª
A data de início das alterações prevista na CLÁUSULA 1ª, não interferem na data de "Início do
Fornecimento", estipulada nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CCER, inclusive para fins de contagem
da vigência contratual.
CLÁUSULA 3ª
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CCER não expressamente alteradas pelo
TERMO ADITIVO.
E, por estarem de acordo com as condições ora estabelecidas, assinam as PARTES o TERMO ADITIVO
em 2 (duas) vias de igual teor e eficácia, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.
Cidade, dia de mês de 20xx.

CPFL

Nome: xxxxxx
Cargo: xxxxxx
CPF: xxxxxx

Nome: xxxxxx
Cargo: xxxxxx
CPF: xxxxxx

CLIENTE

RG: xxxxxx

Nome: xxxxxx
Cargo: xxxxxx
CPF: xxxxxx

RG: xxxxxx

RG: xxxxxx

TESTEMUNHAS

Nome: xxxxxx
CPF: xxxxxx

RG: xxxxxx

Nome: xxxxxx
CPF: xxxxxx

RG: xxxxxx
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