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À Celesc Distribuição S.A. - Atendimento Grupo A 

  

REF.: Oposição à renovação automática do Contrato de 
Compra de Energia Regulada, com opção pela compra 
de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre.
  

Prezado Senhor, 

 

, inscrita/o no CNPJ sob o nº , 

sediada na cidade de , estado de    , se utiliza da presente para 
formalizar, perante essa Celesc Distribuição S.A., a opção pela não renovação automática do Contrato de 
Compra de Energia Regulada - CCER vigente, relativo à unidade consumidora abaixo qualificada, em 
conformidade com o estabelecido regulatoriamente: 

 

Dados da Unidade Consumidora  

UC: 

Endereço: 

CNPJ Vinculado ao Ponto na CCEE: 

 
Esta empresa pretende migrar a Unidade Consumidora indicada para o Ambiente de Contratação Livre - ACL 
a partir de , conforme condição abaixo indicada, e tem plena ciência de que, 
caso esta data incorra em encerramento antecipado do CCER, o valor rescisório será cobrado pela 
Distribuidora de acordo com o art. 142, inciso II, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.  

 

Condição do Consumidor - ACL: 
 

 

Contratação Energia Parcial: 

Especial  Livre 

Individual  Comunhão 

Não Sim MW Médio 

MUSD previsto a partir da migração: Atual  Outro kW 

 

Conforme Instrução Normativa I-321.0033, disponibilizada pela Celesc Distribuição S.A., solicitamos o envio 
do Termo de Pactuação para que sejam iniciados os procedimentos referentes à adequação do Sistema de 
Medição para Faturamento - SMF. 

Aguardamos a confirmação do recebimento desta e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
At.te, 

 

 

 
 
 
 

   
Nome: 

Cargo: 
CPF: 

Nome: 

Cargo: 
CPF:

  Importante: as assinaturas devem ser, obrigatoriamente, dos responsáveis legais ou procuradores da empresa.               
  Não há necessidade de reconhecimento de firma. Favor anexar documentação da empresa e dos signatários.                     v2.1 

Para contatos com a empresa referentes à migração ao ACL, favor tratar com: 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

Informamos que os dados do responsável pela migração (comercializadora) ao ACL são: 

Nome da Empresa: 

Nome Gerente: 

E-mail: 

Telefone: 

                                                Carimbo Empresa 
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