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REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO PROVISÓRIO 

 

Nome: _______________________________________________Mat._____________ 

CPF/CNPJ_______________________________RG: __________________________ 

End.Resp.: ____________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________ 

Endereço da Ligação Provisória: 

Rua:________________________________________Nº________Bairro:__________

Cidade:_______________________________________________________________ 

OBJETIVO DA PROVISÓRIA: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO DE CARGAS: 

 

QUANTIDADE 

 

DESCRIÇÃO 

 

Nº DE 

FASES 

 

TENSÃO 

 

POTÊNCIA 

 

   Horas 

 

     kwh 

 

    Valor 

        

        

        

        

        

 

PERÍODO: 

_____________A____________:Data______/_____/_______.Valor:______________ 

_____________A____________:Data______/_____/_______.Valor:______________ 

_____________A____________:Data_____/_____/________.Valor:______________ 

 

 

__________________________________________ 

CLIENTE 
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CONTRATO 

 
FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Nome:________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

Atividade:_______________________Tensão:________________________________ 

Vigência:_________________________a____________________________________ 

 

Termo de Compromisso: 

1- São de responsabilidade do consumidor as despesas com as instalações e 
retirada da rede e ramais de caráter provisório; os custos dos serviços de 
ligação e de desligamento; os custos com postes, fios, disjuntor, bem como os 
reforços e melhoramentos necessários na rede existente. 

2- O prazo para execução do serviço em ligação de baixa tensão é de até 05 
(cinco) dias úteis para área urbana e até 07 (sete) dias úteis para área rural, 
após pagamento da fatura. Para ligações em média e altas tensão o prazo é de 
10 (dez) dias úteis, após o pagamento. 

3- A carga declarada pelo cliente será confirmada em pelos Técnicos ou 
Eletricistas da CERCI no ato da ligação, assim caso a carga declarada não 
seja compatível com a apurada no local e/ou haja necessidade de instalação 
de outros equipamentos, poderá haver a cobrança de eventuais diferenças ou 
recusa da ligação. 

4- A ligação provisória está condicionada a viabilidade técnica encontrada no 
local. 

5- Caso o contrato não seja prorrogado, a ligação será automaticamente 
desligada no dia posterior ao vencimento. 

6- No ato da ligação, o contratante deverá apresentar comprovante de pagamento 
da fatura ao técnico da CERCI. 

7- Declaro-me ciente da legislação e das normas da empresa em vigor sobre as 
condições gerais de fornecimento de energia elétrica. 
 

 

Cachoeiras de Macacu,_____de_______________________de _________. 

 

 

 ____________________________                   _______________________________ 

Cliente Atendente 


