
 
SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE E NERGIA ELÉTRICA PARA 

CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B 
 

SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO 
 

Conta Contrato:___________________  
 
� Pessoa Física � Pessoa Jurídica  
 
 
CONTRATANTE:__________________________________________________________________________ 

CPF:_______________________________ Identidade: __________________ Emissor:___________________ 

Razão Social:_______________________________________________________________________________ 

CNPJ:_________________ Inscrição Estadual: _______________ Inscrição Municipal: ___________________ 

Telefone: ( )_______________ Celular: ( )_______________ E-mail:__________________________________  

 

Representante Legal:________________________________________________________________________  

CPF:_________________ Identidade:___________________________ Emissor:________________________ 

Telefone: ( )______________ Celular: ( )_____________ E-mail:____________________________________  

 

Endereço da Unidade Consumidora: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________CEP: _____________-___________  

 
CONTRATADA: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, CNPJ 10.835.932/0001-08, com sede à Av. João de 
Barros, 111, Boa Vista, Recife – PE, legalmente representada na forma prevista no seu Estatuto Social, ajustam e 
celebram a presente SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO, segundo legislação aplicável e em especial a Resolução 
ANEEL nº 414, de 09/09/2010 e suas alterações, bem como, as condições estabelecidas a seguir e na Solicitação de 
Serviço e no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 
CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, denominado “Contrato de 
Adesão” conforme Anexo IV da resolução citada.  
 
OBJETO: Encerramento contratual do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora no endereço retro citado.  

 
O (A) contratante de livre e espontânea vontade encerra o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, 
firmado com a Contratada, tendo como consequência o desligamento definitivo de energia elétrica para a unidade 
consumidora objeto do contrato retro citado.  
 
O (A) contratante concorda que o faturamento final ocorra conforme modalidade abaixo indicada:  
 
� Estimativa (12 últimos consumos);  
 
Após o atendimento da sua solicitação, acesse o site http://servicos.celpe.com.br/ e selecione o serviço 2ª Via de Conta 
para visualizar a sua fatura final.   
 
O (A) contratante está ciente que o não pagamento das faturas relacionadas à prestação do serviço público de energia 
elétrica, inclusive do faturamento final decorrente deste encerramento de relação contratual, poderá gerar a sua inclusão 
nos bancos de dados de órgãos de restrição ao crédito e adoção das modalidades de cobrança à disposição da credora.  
 
 
Contratante (Assinatura):____________________________ 

Nome:___________________________________________  

CPF:____________________________________________ 

 
     _________________________________, ______/___________________/20____. 

Documentos que compõem a solicitação:  

Cópia do CPF e documento oficial com foto. 


