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Nome do cliente: Prefeitura Municipal de Biguaçu

Solicitação nº: 370865

Data de geração desse documento: 26/11/21

 

Endereço da Obra
 

Endereço

AVENIDA BARAO RIO BRANCO,160

BIGUACU - CENTRO

BIGUACU

CEP: 88160000

 

Identificação do responsável técnico
Nome: Rafael Nagi Cruz Gerges

Nº CREA: 123734-3

 

Prezado cliente,

 

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de

energia elétrica do empreendimento denominado Casarão, empreendimento composto de 1

bloco(s), com área total do empreendimento de 436.44 m2, possuindo 1 unidade(s)

consumidora(s) e demanda total provável de 33.00 KW, informamos que HÁ VIABILIDADE

TÉCNICA para atendimento.

 
Em resposta a sua Consulta Prévia, temos a informar que, Conforme cálculo elaborado com base
nos critérios da Norma Técnica, N-321.0001 - Fornecimento de energia elétrica em tensão
secundária de distribuição. Será necessária melhoria na rede elétrica de distribuição da Celesc,
para viabilidade do referido empreendimento. A validade da referida consulta prévia será de 06
(Seis) meses, após a data de emissão deste parecer. Atenciosamente, Celesc Distribuição S.A.

 

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para

isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br),

projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta préiva para fornecimento de energia

elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as

características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do

empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de



projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

 

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão

regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais,

federais e ambientais

 

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço

https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso: JKtHHUpt

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

 

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br


