
CHECK LIST PROJETO PARTICULAR DE REMOÇÃO DE 
REDE  RURAL E  URBANO        

         

Haverá necessidade de adequação de rede de telefonia, TV a cabo, etc.

(Descrever no campo observações quais adequações)

Remoção de rede secundária Ambas

Ofício da prefeitura concordando com as instalações dos postes

( APP, Vegetação,  etc.) 

 

Cópia da Declaração Individual/Empresarial para Pessoa Física com CNPJ

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

 ART Execução (caso o responsável técnico pelo proj eto seja responsável pela execução da obra)

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

 Ofício Prefeitura municipal 

Remoção de rede rural

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

ND.07 – Estruturas para Rede  Aéreas Isoladas de Distribuição de Energia Elétrica

Marque com "sim" apenas os itens abaixo referente a descrição do processo do transformador  apresentado e sua finalidade

Remoção de rede urbano

Memorial Descritivo  (necessário na apresentação do  projeto)

Relação de materiais  (necessário na apresentação d o projeto)

Há intervenção ambiental 

 ART Projeto (Necessário na apresentação do projeto )

 Remoção de rede de primária 13.8 ou 34.5

        (descrever no campo observações quais)                               (Apresentar Autorização)

* Deverá ser previsto o mínimo de impacto com os clientes atendidos, apresentando projeto visando redução do tempo de desligamento, ou seja, prever instalação de postes e estruturas novas sem reinstalação.

ND.01 – Materiais e Equipamentos para Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica - Padronização

 OBSERVAÇÕES (inserir abaixo observações do processo) 

Execução por empresa cadastrada na ELEKTRO? * Postes instalados nas divisas dos lo tes 

Há iluminação pública no local?

Haverá reinstalação de ramais? ( Obs.: não poderá haver emendas de ramais de ligação  e deverá ser respeitado a ligação das fases existentes. 

No local há galerias, gasoduto, esgoto, etc. Há necessidade de passagem da rede po r terreno de terceiros?

ND.40 - Simbologia para projetos de redes urbanas e rurais de distribuição de energia elétrica

Projeto de rede primária e/ou secundária  (necessár io na apresentação do projeto)

ND.02 – Estruturas para Redes Aéreas Urbanas de Distribuição de Energia Elétrica

ND.03 – Estruturas para Redes Aéreas Rurais de Distribuição de Energia Elétrica

ND.06 – Materiais para Redes Isoladas e cobertas de Dist. de Energia Elétrica

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)


