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De

Analise Projetos <analise.projetos@elektro.com.br>

Para

gilson@sunnysoft.com.br <gilson@sunnysoft.com.br>, GABINETE@SUZANAPOLIS.SP.GOV.BR <GABINETE@SUZANAPOLIS.SP.GOV.BR>

Data

2021-07-23 15:28

A/C MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS

Prezados Senhores,

Informamos que foi o projeto elétrico particular que nos foi apresentado para Instalação de 73 Conjuntos de LED 80 W - (Não Incorporável), localizado na Conjunto
Habitacional Suzanapoli CDHU "C" -, no município de SUZANAPOLIS, para as providências de V.Sras., observando as restrições abaixo:
1. As fixações dos braços de iluminação propostos devem obedecer à altura mínima de 5,9 metros em relação ao solo, e os afastamentos mínimos entre as luminárias e as
redes primária, secundária e equipamentos, conforme os desenhos do Anexo IV da DIS.NOR-014 e figura 4 do quadro 6 da DIS.NOR-013, respectivamente.
2. Nos casos de luminárias de LED, também deverão ser identificadas com a sua potência, conforme é feito atualmente com as luminárias vapor de sódio e vapor
metálico. Para isto, considerar as dimensões apresentadas no anexo I.
3. É de responsabilidade do MUNICÍPIO a contratação da empresa particular para as atividades de manutenção e operação do sistema de Iluminação Pública, conforme acordo
operativo.
4. Caso o projeto contemple extensão de rede de distribuição, por tratar-se de obra com interferência no SEP (Sistema Elétrico de Potência) da Elektro, a execução da
interligação da rede de distribuição nova com a rede existente somente poderá ser efetuada por empreiteira credenciada da Elektro, e habilitada conforme o tipo de qualificação
técnica para execução de obra. A ELEKTRO é a única responsável por definir o tipo de interferência no SEP (serviços executados com rede energizada “linha viva” ou
desenergizada “linha morta”), sendo que, se a empreiteira não tiver a qualificação necessária, a Elektro irá apresentar o orçamento para execução com equipe própria.
5. Quando da realização de Manutenções em sistemas de Iluminação Pública acionados em grupo, fica obrigatório a substituição deste por sistema de comando
individual. Novos projetos, que sejam de Expansão ou Melhoria, já devem ser feitos com o sistema de Iluminação Pública de acionamento individual, conforme item
13.21 do acordo operativo.
A liberação para execução do projeto particular não isenta o responsável técnico pelo projeto e execução, quanto à veracidade das informações prestadas.
A execução do projeto aprovado deve ocorrer dentro do prazo de validade da aprovação, que é de 12 meses contados a partir desta data.
Todos materiais e equipamentos a aplicar na rede de distribuição devem ser de fabricantes homologados e padronizados conforme as normas ELEKTRO.
Durante a execução da obra, a equipe de construção deve estar em posse de uma (1) via impressa da carta de aprovação, para apresentação a ELEKTRO no caso de
fiscalização.
A Elektro se reserva no direito de paralisar a execução da obra a qualquer momento, caso não sejam cumpridas normas e procedimentos relativas a:
Segurança da equipe de trabalho e terceiros;
Materiais fora da especificação Elektro;
Desrespeito às normas da Elektro;
Desrespeito às normas da ABNT
Após a conclusão da obra o interessado deve solicitar o pedido de vistoria através do canal de atendimento poder.publico@elektro.com.br.
A liberação dos pedidos de desligamento e números de confiabilidade de equipamentos, devem ser solicitadas com 21 dias de antecedência à data de execução da obra,
sendo condicionado ao envio da documentação (ver itens abaixo) para o seguinte endereço: vistoria.particular@elektro.com.br, aos cuidados do Técnico de Inspeção de
Qualidade.
Uma (1) via da A.R.T. de responsabilidade técnica pela execução da obra.
Termo de Responsabilidade F-ENG-012, devidamente preenchido.
Seguindo o processo se faz necessário o cliente aguardar a cotação/orçamento efetuada pela área técnica da distribuidora, verificando se haverá a necessidade de
incorporação de ativo fixo ou não, ou se haverá a necessidade de execução de forma diversa da apresentada no projeto (ex. Serviços de linha viva). Nota: Fica a critério da
concessionária a definição se a obra ocorrerá em regime energizado ou desenergizado.
Em na análise do projeto apresentado se for constatado que para a execução se faz necessário serviços de linha viva, o qual acatando a opção do cliente, quanto
for o caso, de executar a obra por empresa terceira, informamos que estaremos permitindo a execução deste que seja contratada uma empresa cadastrada em
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regime de linha viva.
No momento do envio o pedido de bloqueio para a execução da obra, caso acatado a não permissão da execução pela empresa cadastrada indicada pelo cliente,
devido a não possuir credencial que permita executar serviços de linha viva, a Elektro estará encaminhando um orçamento para execução destes serviços em um
prazo de 30 dias a contar da data desta verificação, a obra será executada consoante os prazos do artigo 34 da Resolução 414 da ANEEL.
A liberação para execução do projeto particular não isenta o responsável técnico pelo projeto e execução, quanto à veracidade das informações prestadas.
Caso a solicitação estiver inserida em propriedades de terceiros, área irregular/embargo ou de proteção ambiental, é de exclusiva responsabilidade do interessado providenciar
as respectivas autorizações/licenças emitida pelo órgão responsável, sendo que as licenças devem ser apresentadas no momento da aprovação do projeto. A ELEKTRO se
reserva no direito de não efetuar a ligação da energia caso as licenças citadas não forem apresentadas.
Os materiais aplicados na rede de distribuição da Elektro, que se enquadrem em incorporação de ativos, serão incorporados ao patrimônio da Elektro logo após a aprovação da
vistoria, ocasião em que a mesma assumirá a operação e manutenção, conforme legislação vigente.
O cliente poderá acessar a concessionária através de nossos e-mails para cada atendimento específico:
Dúvidas projeto particular – analise.projetos@elektro.com.br;
Solicitações de vistorias – poder.publico@eletkro.com.br;
Solicitações de bloqueio/desligamento para execução de obra no ativo da concessionária ou envio de documentos complementar a solicitação de vistoria –
vistoria.particular@elektro.com.br;
Em breve será enviada uma pesquisa de satisfação. Contamos com a sua contribuição, pois sua opinião é muito importante para que possamos melhorar cada vez mais a
qualidade de nossos serviços.
Dicas de Segurança:
Só os profissionais qualificados devem acessar quadros de energia, subestações internas e geradores de energia elétrica.
Fazer ligações clandestinas além de colocar sua vida em risco, é crime.
Os dados cadastrais atualizado do cliente é muito importante para nossa comunicação! Por gentileza entrar em contato com nossos canais de atendimento para
atualização de seus dados cadastrais junto a concessionária.
Aproveitamos o ensejo para reiterar a V.Sras. os protestos de nossa elevada consideração.
Atenciosamente,
Felipe Diego Fernandes Moreira
Engenheiro Eletricista
Gerência de Processos de Redes

Análise Projetos
Gerência de Processos de Redes
Rua Ary Antenor de Souza, nº 321 | Campinas | São Paulo
e-mail: analise.projetos@elektro.com.br

==============================================================
Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.
Se vocę recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, um
O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e năo representa necessariamente a opiniăo da Iberdrola Energía S.A.

==============================================================
Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company
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