
CHECK LIST PROJETO PARTICULAR ND.20  CABINES              
         

Religação (indique a UC)

Alteração de estudo de proteção e cabine Alteração d a cabine sem alteração de demanda

Entrada da cabine será subterrânea Interligação e/ou  adequação da rede será efetuada pelo cliente?

220/380V       Outra Tensão

Ligação BT Apresentado junto ao projeto o projeto de gerador s em paralelismo

2- DOCUMENTOS COMERCIAIS NECESSÁRIOS

Cópia do CPF e RG para pessoa Física

Cópia do CPF e RG do(s) representante(s) legal (is) indicados na Ficha Individual ou Contrato Social ou Estatuto Social

Cópia da conta de luz em casos onde já existem ligações

Cópia do Contrato Social da empresa e/ou última alteração contratual (Pessoa Jurídica)

Cópia do Estatuto Social e Ata de Assembleia que elegeu a diretoria atual (Pessoa Jurídica)

Cópia da Procuração (caso se aplique)

Cópia da Declaração Individual/Empresarial para Pessoa Física com CNPJ

Carta de opção faturamento Grupo “B”, quando for opção do cliente

Marque com "sim" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo da cabine apresentada e sua finalidade

Alteração de Carga (indique a UC)

Memorial Descritivo  (necessário na apresentação do  projeto)

Estudo de proteção se necessário 

Relação de materiais  (necessário na apresentação d o projeto)

 

 OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) 

1 - DOCUMENTOS TÉCNICO (flegar ao lado os documentos anexo ao processo)

 Apresentar ART e Termo de Responsabilidade pelo Si stema de Aterramento conforme item 6.1.2.7

Geração própria de acordo com o item 5.10 - pagina 19

Formulário: F-001 da ND.20 para Ligação Nova ou Religação

Formulário: F-002 da ND.20 para Aumento de Demanda e inserção de novas cargas para Alteração de Carga

 ART Projeto (Necessário na apresentação do projeto )

 ART Execução 

 Informações para Fornecimento de Energia -  formul ários F001 ou F002  - Demanda Existente_____  Deman da Nova____  (necessário na apresentação do projeto )

Carta de  Apresentação de Projeto   (necessário na apresentação do projeto)

 Apresentar formulário ND20-F-005 Compromisso Ocupa ção poste da Elektro; (caso de descida subterrânea necessário na apresentação do projeto)

 Apresentar formulário ND20-F-006 Compromisso de Ma nutenção das Instalações (necessário na apresentaçã o do projeto)

 Relação de Carga (necessário na apresentação do pr ojeto)

 Licença de Licença Ambiental, para as atividades c onsideradas fontes poluidoras conforme item 6.12.10  

 Certificado e Relatório de Ensaio do(s) Trafo(s)   

 Croqui com Chave referência ou medidor - chave/Tra fo_________________- medidor _________ (necessário na apresentação do projeto)

 ART do estudo de proteção (quando apresentado o es tudo)

Ligação Nova

Transformador Existente  (Potência de _____KVA) Tran sformador Novo (Potência de _____ KVA)

Entrada da cabine será  aérea 

127/220V 

Alteração somente estudo proteção

Ligação Média Caixa tipo A

         (informe no campo observações a UC)                          (informe no campo observações a UC)


