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TERMO DE CESSÃO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO n°
107746/DPCP
Pelo presente instrumento particular, na melhor forma de direito, de um lado:
ARCEL SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, com sede na AV DR MORAES SALES, 711,
CENTRO, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.347.024/0001-11, neste ato
representada por seus representantes legais no final assinados, doravante denominada CONSUMIDOR
CEDENTE.
INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS SA, com sede na R BERNARDO DE SOUZA CAMPOS,
42, PTE PRETA, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°48.197.859/0001-69, neste
ato representada por seus representantes legais no final assinados, doravante denominada
CONSUMIDOR CESSIONÁRIO. E do outro lado,;
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica,
com sede na Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jardim Professora Tarcília - Cidade de Campinas São Paulo - CEP 13087-397, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.050.196/0001-88, neste ato representada
por seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada CPFL;
CONSIDERANDO QUE:
(i) A DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE e o CONSUMIDOR CEDENTE formalizaram o
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição n.º 107746/DPCP ("CUSD"), em 16/08/2017, cuja data de
Início de Fornecimento deu-se em 16/08/2017.
(ii) Em 24/06/2022, o CONSUMIDOR CEDENTE solicitou a cessão de seus direitos e obrigação
decorrentes do CUSD ao CONSUMIDOR CESSIONÁRIO.
A seguir designadas em conjunto PARTES, resolvem celebrar o presente Termo de CUSD, doravante
denominado TERMO DE CESSÃO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA 1ª
O TERMO DE CESSÃO visa regular a cessão total, pelo CONSUMIDOR CEDENTE ao CONSUMIDOR
CESSIONÁRIO, dos direitos e obrigações decorrentes do CUSD, a partir de 01/07/2022. A partir desta
data, o preâmbulo do CUSD passará a viger com a seguinte redação:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Concessionária de Serviço Público de Energia
Elétrica, com sede na Rodovia Campinas Mogi-Mirim, km 2,5, Jardim Santana, Cidade de
Campinas - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.050.196/0001-88, neste ato representada por
seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada CPFL e de outro lado;
INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS SA, com sede na R BERNARDO DE SOUZA
CAMPOS, 42, PTE PRETA, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°48.197.859/0001-69, neste ato representada por seus representantes legais no final
assinados, doravante denominada CONSUMIDOR;
CLÁUSULA 2ª
Todas as comunicações e notificações entre as PARTES devem observar os seguintes contatos:

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
Todas as comunicações, tais como correspondências, instruções, propostas, certificados, registros,

___________________________________________________________________________________________
1° Aditamento ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) nº 107746/DPCP

Pág. 1 de 3

DocuSign Envelope ID: 506517BE-0B01-4400-AB2B-6458E1F3C072

aceitações e notificações enviadas no âmbito do CUSD, serão feitas em português, por escrito,
entregues em mãos, sob protocolo, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-símile ou e-mail
para os endereços abaixo indicados e aos cuidados das seguintes pessoas:

NOME
ENDEREÇO

CIDADE/UF
CEP
TELEFONE
CELULAR
FAX
E-MAIL

DISTRIBUIDORA

CONSUMIDOR

ALESSANDRO BARBOSA FAGUNDES

INFORMATICA DE MUNICIPIOS
ASSOCIADOS SA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - R BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42
Jardim Professora Tarcília
- PTE PRETA
Cidade de Campinas - São Paulo
CEP 13087-397
0800 770 4140

CAMPINAS
13041-390
(19)3755-6605
(19)3755-6540

atendimentocorporativo@cpfl.com.br

eleanora.sartoram@ima.sp.gov.br

CLÁUSULA 3ª
O CONSUMIDOR CESSIONÁRIO, desde já, declara estar ciente e concorda (i) com todos os termos e
condições previstos no CUSD; e (ii) em responder e adimplir com todas as obrigações estipuladas no
CUSD, a partir da data prevista na CLÁUSULA 1ª.
CLÁUSULA 4ª
O CONSUMIDOR CEDENTE, a partir da data prevista na CLÁUSULA 1ª, deixa de ser responsável pelas
obrigações assumidas no CUSD.
CLÁUSULA 5ª
A data prevista na CLÁUSULA 1ª, não alterada a data de "Início do Fornecimento" indicada nas
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CUSD, inclusive para fins de contagem da vigência contratual.
CLÁUSULA 6ª
O CONSUMIDOR CESSIONÁRIO declara e concorda com a manutenção da opção da modalidade
tarifária aplicável ao CUSD, e ainda, declara estar ciente das demais opções de modalidades tarifárias
disponíveis.
CLÁUSULA 7ª
Pelo TERMO DE CESSÃO fica acordado entre a DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE e o
CONSUMIDOR CESSIONÁRIO a continuidade do fornecimento de energia elétrica para a UNIDADE
CONSUMIDORA descrita no CUSD, sem descontinuidade de fornecimento nem caracterização de
ligação de nova unidade consumidora.
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CLÁUSULA 8ª
O TERMO DE CESSÃO obriga as PARTES e seus sucessores a qualquer título.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam as PARTES o TERMO DE CESSÃO em 3 (três) vias
de igual forma e teor para que produzam um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.

Campinas 06 de Julho de 2022.
DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE

______________________________________
Nome: ALESSANDRO BARBOSA FAGUNDES
Cargo: Coordenador Relacionamento Grp A e
CPF: 120.697.968-25 RG: 2.614.176-8 SSP/SP

______________________________________
Nome: JOSE NANNINI NETO
Cargo: Gerente Serviços Relac. Cliente
CPF: 064.107.048-95 RG: 8953739 SSP/SP

CONSUMIDOR CEDENTE

______________________________________
Nome: Flavia Regina dos Santos
Cargo: Procurador
CPF: 276.596.388-66 RG: 2.866.578-8 SSPSP

CONSUMIDOR CESSIONARIO

______________________________________
Nome: ELIAS TAVARES BEZERRA
Cargo: Presidente
CPF: 321.181.278-47 RG: 41.742.021-3 SSP

______________________________________
Nome: MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 081.959.238-28 RG: 10.944.457-7 SSPSP

TESTEMUNHAS

______________________________________
Nome: NELSON BRAULIO HERDEIRO
CPF: 154.668.038-12 RG: 2.028.863-6 SSP/SP

______________________________________
Nome: Eleanora Cangela Sartoram
CPF: 992.745.408-25 RG: 8255084 SSP/SP
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TERMO DE CESSÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA n°
107747/DPCP
Pelo presente instrumento particular, na melhor forma de direito, de um lado:
ARCEL SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, com sede na AV DR MORAES SALES, 711,
CENTRO, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°00.347.024/0001-11, neste ato
representada por seus representantes legais no final assinados, doravante denominada CONSUMIDOR
CEDENTE;
INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS SA, com sede na R BERNARDO DE SOUZA CAMPOS,
42, PTE PRETA, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°48.197.859/0001-69, neste
ato representada por seus representantes legais no final assinados, doravante denominada
CONSUMIDOR CESSIONÁRIO. E do outro lado,
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica,
com sede na Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jardim Professora Tarcília - Cidade de Campinas São Paulo - CEP 13087-397, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.050.196/0001-88, neste ato representada
por seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada CPFL;
CONSIDERANDO QUE:
(i) A DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE e o CONSUMIDOR CEDENTE formalizaram o
Contrato de Compra de Energia Regulada n.º 107747/DPCP ("CCER"), em 16/08/2017, cuja data de
Início de Fornecimento deu-se em 16/08/2017.
(ii) Em 24/06/2022, o CONSUMIDOR CEDENTE solicitou a cessão de seus direitos e obrigação
decorrentes do CCER ao CONSUMIDOR CESSIONÁRIO.
A seguir designadas em conjunto PARTES, resolvem celebrar o presente Termo de CCER, doravante
denominado TERMO DE CESSÃO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA 1ª
O TERMO DE CESSÃO visa regular a cessão total, pelo CONSUMIDOR CEDENTE ao CONSUMIDOR
CESSIONÁRIO, dos direitos e obrigações decorrentes do CCER, a partir de 01/07/2022. A partir
desta data, o preâmbulo do CCER passará a viger com a seguinte redação:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Concessionária de Serviço Público de Energia
Elétrica, com sede na Rodovia Campinas Mogi-Mirim, km 2,5, Jardim Santana, Cidade de
Campinas - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.050.196/0001-88, neste ato representada por
seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada CPFL e de outro lado;
INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS SA, com sede na R BERNARDO DE SOUZA
CAMPOS, 42, PTE PRETA, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°48.197.859/0001-69, neste ato representada por seus representantes legais no final
assinados, doravante denominada CONSUMIDOR;
CLÁUSULA 2ª
Todas as comunicações e notificações entre as PARTES devem observar os seguintes contatos:

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
Todas as comunicações, tais como correspondências, instruções, propostas, certificados, registros,
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aceitações e notificações enviadas no âmbito do CCER, serão feitas em português, por escrito,
entregues em mãos, sob protocolo, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-símile ou e-mail
para os endereços abaixo indicados e aos cuidados das seguintes pessoas:

NOME
ENDEREÇO
CIDADE/UF
CEP
TELEFONE
CELULAR
FAX
E-MAIL

DISTRIBUIDORA
ALESSANDRO BARBOSA FAGUNDES

CONSUMIDOR
INFORMATICA DE MUNICIPIOS
ASSOCIADOS SA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - R BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, 42
Jardim Professora Tarcília
- PTE PRETA
Cidade de Campinas - São Paulo
CAMPINAS
CEP 13087-397
13041-390
0800 770 4140
(19)3755-6605
(19)3755-6540
atendimentocorporativo@cpfl.com.br

eleanora.sartoram@ima.sp.gov.br

CLÁUSULA 3ª
O CONSUMIDOR CESSIONÁRIO, desde já, declara estar ciente e concorda (i) com todos os termos e
condições previstos no CCER; e (ii) em responder e adimplir com todas as obrigações estipuladas no
CCER, a partir da data prevista na CLÁUSULA 1ª.
CLÁUSULA 4ª
O CONSUMIDOR CEDENTE, a partir da data prevista na CLÁUSULA 1ª, deixa de ser responsável pelas
obrigações assumidas no CCER.
CLÁUSULA 5ª
A data prevista na CLÁUSULA 1ª, não alterada a data de "Início do Fornecimento" indicada nas
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CCER, inclusive para fins de contagem da vigência contratual.
CLÁUSULA 6ª
O CONSUMIDOR CESSIONÁRIO declara e concorda com a manutenção da opção da modalidade
tarifária aplicável ao CCER, e ainda, declara estar ciente das demais opções de modalidades tarifárias
disponíveis.
CLÁUSULA 7ª
Pelo TERMO DE CESSÃO fica acordado entre a DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE e o
CONSUMIDOR CESSIONÁRIO a continuidade do fornecimento de energia elétrica para a UNIDADE
CONSUMIDORA descrita no CCER, sem descontinuidade de fornecimento nem caracterização de
ligação de nova unidade consumidora.
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CLÁUSULA 8ª
O TERMO DE CESSÃO obriga as PARTES e seus sucessores a qualquer título.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam as PARTES o TERMO DE CESSÃO em 3 (três) vias
de igual forma e teor para que produzam um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.

Campinas 06 de Julho de 2022.
DISTRIBUIDORA INTERVENIENTE ANUENTE

______________________________________
Nome: ALESSANDRO BARBOSA FAGUNDES
Cargo: Coordenador Relacionamento Grp A e
CPF: 120.697.968-25 RG: 2.614.176-8 SSP/SP

________________________________________
Nome: JOSE NANNINI NETO
Cargo: Gerente Serviços Relac. Cliente
CPF: 064.107.048-95 RG: 8953739 SSP/SP

CONSUMIDOR CEDENTE

______________________________________
Nome: Flavia Regina dos Santos
Cargo: Procurador
CPF:
276.596.388-66 RG: 2.866.578-8 SSPSP

CONSUMIDOR CESSIONARIO

______________________________________
Nome: ELIAS TAVARES BEZERRA
Cargo: Presidente
CPF:
321.181.278-47 RG: 41.742.021-3 SSP

______________________________________
Nome: MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 081.959.238-28 RG: 10.944.457-7 SSPSP

TESTEMUNHAS

______________________________________
Nome: NELSON BRAULIO HERDEIRO
CPF: 154.668.038-12 RG: 2.028.863-6 SSP/SP

______________________________________
Nome: Eleanora Cangela Sartoram
CPF: 992.745.408-25 RG: 8255084 SSP/SP
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2° ADITIVO AO CONTRATO DE USO
DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD)
n° 107746/DPCP
Pelo presente instrumento particular, na melhor forma de direito, de um lado:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica,
com sede na Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jardim Professora Tarcília - Cidade de Campinas São Paulo - CEP 13087-397, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.050.196/0001-88, neste ato representada
por seus representantes legais ao final assinados, doravante denominada CPFL e de outro lado;
INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS SA, com sede na R BERNARDO DE SOUZA CAMPOS,
42, PTE PRETA, Cidade de CAMPINAS - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°48.197.859/0001-69, 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 Uso do
Sistema de Distribuição, 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 01/08/2022, a DEMANDA CONTRATADA
e/ou MODALIDADE TARIFÁRIA, prevista nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CUSD, passarão a viger
nos seguintes termos:

Condições Específicas
Unidade Consumidora
Instalação: 0009144641
Cliente: 60021910
Endereço: AV BENEDITO CAMPOS, 853 - JD DO TREVO
CEP: 13030-040
Cidade: CAMPINAS
UF: SP
CNPJ: 48.197.859/0001-69
I.E.: 244.943.445.114

Modalidade Tarifária: Verde
Demanda Contratada [kW]
Início
01/08/2022

Posto Tarifário Unico
130
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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 CUSD, inclusive para fins de contagem
da vigência contratual.
CLÁUSULA 3ª
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CUSD 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.

Campinas 21 de Julho de 2022.

CPFL

CLIENTE

______________________________________
Nome: JOSE NANNINI NETO
Cargo: Gerente Serviços Relac. Cliente
CPF: 064.107.048-95 RG: 8953739 SSP/SP

______________________________________
Nome: ELIAS TAVARES BEZERRA
Cargo: Presidente
CPF: 321.181.278-47 RG: 41.742.021-3 SSP

______________________________________
Nome: Andressa Fernanda Borges de Melo
Cargo: Analista de Comercialização Júnior
CPF: 390.298.818-52 RG: 37.384.314-8 SSP/SP

______________________________________
Nome: MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 081.959.238-28 RG: 10.944.457-7 SSPSP

TESTEMUNHAS

______________________________________
Nome: NELSON BRAULIO HERDEIRO
CPF: 154.668.038-12 RG: 2.028.863-6 SSP/SP

______________________________________
Nome: Eleanora Cangela Sartoram
CPF: 992.745.408-25 RG: 8255084 SSP/SP
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 61FC9CD239AC4900BBDCD69A744CEB30

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: INFORMATICA DE MUNICIPIOS 9144641 Adit CONTRATO 107746_DPCP CUSD Acrescimo Demanda.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2

Assinaturas: 6

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 5

Nelson Braulio Herdeiro

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier,

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

1755 - Km 2,5 - Parque São Quirino

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Campinas, 13088-140
nelsonb@cpfl.com.br
Endereço IP: 177.128.175.243

Rastreamento de registros
Status: Original
21/07/2022 11:15:51

Eventos do signatário

Portador: Nelson Braulio Herdeiro

Local: DocuSign

nelsonb@cpfl.com.br

Assinatura

Registro de hora e data

Elias Tavares

Enviado: 21/07/2022 11:20:45

elias.tavares@ima.sp.gov.br

Visualizado: 21/07/2022 12:11:11

Diretor presidente

Assinado: 21/07/2022 14:39:14

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
(Nenhuma)
Usando endereço IP: 189.98.253.49
Assinado com o uso do celular
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 06/07/2022 16:11:16
ID: 867c6a28-b66e-4ff0-a268-93ade1e15dd0
MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO

Enviado: 21/07/2022 14:39:16

mario.guerreiro@ima.sp.gov.br

Visualizado: 21/07/2022 15:48:59

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado: 21/07/2022 15:49:22
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.110.4.54

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 13/07/2022 12:01:01
ID: a6518a10-f992-4002-b2b0-f6b2427ca19b
ELEANORA CANGELA SARTORAM

Enviado: 21/07/2022 15:49:24

eleanora.sartoram@ima.sp.gov.br

Visualizado: 21/07/2022 15:53:40

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado: 21/07/2022 15:57:27
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.194.78.247
Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 21/07/2022 15:53:40
ID: 03422087-2828-46ff-8c67-cca85fbd94d0
Nelson Braulio Herdeiro

Enviado: 21/07/2022 15:57:28

nelsonb@cpfl.com.br

Visualizado: 22/07/2022 08:46:41

Analista de Relacionamento Grupo A e Poder

Assinado: 22/07/2022 08:46:54

Publico
CPFL Paulista
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 147.161.128.177

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Andressa Fernanda dos Santos Borges

Enviado: 22/07/2022 08:46:56

afborges@cpfl.com.br

Visualizado: 25/07/2022 11:29:10

Analista de Relacionamento Grupo A e Poder

Assinado: 25/07/2022 11:29:19

Publico
CPFL Paulista
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 147.161.128.186

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Jose Nannini Neto

Enviado: 25/07/2022 11:29:22

josenannini@cpfl.com.br

Visualizado: 25/07/2022 13:21:58

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
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