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ELEKTRO 
23/11/2017 CT!SEDE GPSR!5839!20' 7 

MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA 
A/C CLODOALDO DA SILVA JUCA 

Ref.: Projeto de Extensão de Rede Secundária e Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 
VS100W - Nova Canaã Paultsta - SP - U.C. 2010445 - Protocolo: 20173882747627 

Prezados Senhores, 

Estamos devolvendo em anexo, devidamente liberado, o projeto elétrico particular que nos foi 
apresentado para Extensão de Rede Secundária e Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública 
VS100W, localizado na Várias Ruas e Avenidas, no município de Nova Canaã Paulista - SP, 
observando as restrições abaixo: 

1. Como não foi informado o responsável pelas interligações, consideraremos que as mesmas serão 
executadas pela ELEKTRO e os custos repassados ao 

2. Instalar os postes propostos na divisa dos lotes, evitando futuros litígios. Salientando que no momento da 
vistoria deverá ser apresentada documento assinado pela Prefeitura Municipal autorizando a implantação 
dos postes nos locais propostos. 

3. As lâmpadas propostas deverão ser do tipo integrado, acompanhado de relés foto eletrônico. 

4. As fixações dos braços de iluminação deverão obedecer à altura mínima de 5900 mm em 
relação ao solo, conforme NO.07. 

5. Oeverá ser obedecido o afastamento mínimo de 800mm entre a rede primária e a luminária e 
todos afastamentos indicado, conforme desenho NO.02.02.01/1 da NO.02 - Revisão 04 - 
06/2014 e desenho NO.07.02.01/1 da NO.07. 

6. Comunicamos que é de responsabilidade do MUNiCíPIO a eventual escolha de empresa para as 
atividades de manutenção, operação e construção das redes do sistema de Iluminação Pública e 
que após o ponto de conexão, somente poderá ser executada por uma empresa devidamente 
cadastrada para serviços em redes secundárias energizadas e desenergizadas e serviços em 
iluminação pública, conforme Acordo Operativo. 

Informamos que a construção do referido projeto deverá ocorrer dentro do prazo de validade da 
aprovação que é de 180 dias, contados a partir desta data. 

Após a conclusão dos serviços, V.S.a. deverá solicitar vistoria das instalações, através da nossa Central 
de Atendimento, pelo telefone 0800 7010102. 

Destacamos que a liberação dos pedidos de orçamento e vistoria, estará condicionado ao envio para o endereço da 
Rua Julio Iglesias Ozório, n? 811 - Bairro Parque Industrial 11 - CEP 15708-016 - Jales, aos cuidados do técnico 
de instalação de alta tensão, os seguintes documentos: 

A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução vinculada com A.R.T. de projeto. 

• Ofício da Prefeitura Municipal concordando com a instalação dos postes. 

• Uma via completa do projeto, sendo que o mesmo deverá constar o carimbo de liberação desta 
Concessionária, em escala adequada. 
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• Ofício da Prefeitura Municipal responsabilizando-se pelo consumo de energia da Iluminação Pública 
projetada. 

Esta liberação para a execução das obras internas não isenta o responsável técnico do projeto e obra 
quanto a veracidade das informações prestadas. 

Os materiais e equipamentos a serem aplicados deverão ser de fabricantes homologados pela 
ELEKTRO e padronizados conforme as normas ~L~KTRO ND.01 - Materiais e Equipamentos para 
Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica, ND.06 - Materiais para Redes Aéreas Isoladas e 
Cobertas de Distribuição de Energia Elétrica e ND.09 - Materiais em Liga de Alumínio para Redes 
Aéreas - Padronização. 

"Informamos que nos casos de obra que se enquadrem em incorporação de ativos, após a finalização da 
execução da obra a ser incorporada, deverão ser apresentados os documentos solicitados na aprovação 
do projeto, como também a comprovação dos custos (Notas Fiscais) da execução da obra, que 
obrigatoriamente devem constar em nome do cliente solicitante, conforme titular da solicitação. 
Importante ressaltar que caso haja restituição, esta só poderá ser efetuada após a entrega de todos os 
documentos supracitados, além dos dados: Nome do titular da conta bancária, Banco, N° do Banco, N° 
da Agência, N° da conta corrente, CPF ou CNPJ do titular da conta corrente de acordo com o cadastro 
da unidade consumidora que gerou a necessidade da obra e telefone para contato." 

A liberação da energização da rede será efetuada somente após vistoria e apresentação da 
documentação acima, Tais documentos deverão ser encaminhados ao e-mail 
atendimento.orcamentos@elektro.com.br; 

Aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de nossa consideração e apreço. 

Atenciosamente, 
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ELEKTRO 
09/05/2018 CT/SEDE/GPR/2433/2018 

MUNICIPIO DE NOVA CANAÂ PAULISTA 
AíC CLODOALDO DA SILVA JUCA 

Ref.: Revalidação de Projeto Extensão de Rede Secundária e Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública VS100W _ 
Nova Canaã Paulista - SP - U.C. 2010445 - Protocolo: 2018-4122309163 - (Incorporável) 

Prezados Senhores, 

Conforme solicitação de Prorrogação de validade, referente ao projeto aprovado anteriormente pela OS 2017-3882747627, 
informamos que estamos prorrogando a validade por mais 90 dias, a partir desta data, desde que sejam atendidas as 
seguintes observações: 

1. Permanecem vigentes as observações contidas em nossa correspondência de liberação original CT/SE/GPSR/2433/20 18 
datada de 23/11/17. 
Enfatizamos que a não conclusão dos serviços dentro deste novo prazo de validade acarretará para atendimento ao 
cliente a necessidade de apresentação de um novo projeto de atendimento sendo que o mesmo deverá estar de 
acordo com as normas atuais vigentes. 

2. A ELEKTRO poderá a qualquer tempo, paralisar as obras e serviços, tendo em vista o não cumprimento das normas e 
procedimentos relativos a: 

• Segurança; 
• Materiais fora de especificação, novos e cadastrados pela ELEKTRO; 
• Profissionais não habilitados para execução dos serviços; 
• Inicio e término dos serviços na data e hora prevista; 
• Integridade em relação aos serviços e comunidade; 
• Acompanhamento "ln Loco" do profissional responsável pelo projeto e obra; 
• Ferramental inadequado; 
• Desrespeito às normas e procedimentos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e da ELEKTRO. 

Informamos que após as providências citadas acima e conclusão dos serviços, e em havendo necessidade da execução de 
serviços na rede da Elektro, deverá ser solicitado o pedido de desligamento com (15) quinze dias de antecedência. 

Salientamos que, após vistoria e energização da rede constante do citado projeto, as obras construidas serão incorporadas aos 
bens e instalações desta Concessionária, ocasião em que a mesma assumirá a operação e a manutenção da referida rede, 
conforme legislação vigente. 

O pedido de vistoria deverá ser solicitado após a conclusão das obras envolvidas. 

Atenciosamente, 

e Diego Fernandes Moreira 
E genheiro Eletricista 
Gerência de Programação de Redes 
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