
 Canais de Atendimento Técnico de Segunda a Sexta 
 

Região de Ribeirão Preto 

E-mail: ppnordeste@cpfl.com.br 

Telefone (16) 3605 6619 – das 13:00 às 16:00 

Chat – das 08:30 às 11:30 
 

Região de Bauru 

E-mail: ppnoroeste@cpfl.com.br 

Telefone (14) 3108 5525 – das 13:00 às 16:00 

Chat – das 08:30 às 11:30 
 

Região de Campinas 

E-mail: ppsudeste@cpfl.com.br 

Telefone (19) 3756 8856 – das 13:00 às 16:00 – (a partir de 09/08/2021) 

Chat – das 08:30 às 11:30 

 

Através dos canais supracitados poderá ser feito o agendamento de Reunião Via Teams 

 
 Itens de reprova; 

 

Recomendamos a elaboração dos documentos conforme a Norma Técnica GED 3735 – Projeto de 
Loteamentos e Núcleos Habitacionais. 
 

Os principais pontos de atenção estão relacionados a; 
 

1. Documentação de regularidade do empreendimento. 
2. Definição do padrão do empreendimento e dimensionamento elétrico/mecânico. 
3. Concordância das informações entre documentos correlatos (ex. Projeto e Memorial). 

 
 Registro do Empreendimento no Cartório de Imóveis; 

 

A CPFL Paulista entende que na etapa de análise/aprovação do projeto, o empreendimento poderá ser 
aprovado caso o empreendedor já tenha o Projeto Urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal e o 
Certificado GRAPROHAB. 
 

No parecer de aprovação da CPFL, vai constar uma nota reforçando que o Registro do 
empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis será documento obrigatório nas etapas seguintes 
de inspeção da rede, incorporação da rede e energização da rede. 

 

Caso o referido documento não seja fornecido, iremos reprovar a inspeção, não será emitido o contrato 
de incorporação e o empreendimento não será energizado. 
 

 Parecer de reprova contendo todos os questionamentos técnicos; 
 

Quando do envio do processo para análise, o responsável técnico deve anexar os seguintes 
documentos. 
 

 Projeto Urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal; 
 Licença Ambiental – GRAPROHAB; 
 Registro do Empreendimento no Cartório de Imóveis (opcional); 
 Carta de apresentação do projeto, constando os dados do empreendedor, documentos 

constantes do processo, previsão de energização da rede do loteamento; 
 Ofício da Prefeitura se responsabilizando pelo consumo de energia da iluminação pública ou 

documento alegando que o consumo será de responsabilidade do Condomínio (exclusivo para 
os casos de condomínio/loteamento fechado com iluminação interna particular); 

 Cópia do ART (Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA) para o projeto; 
 Projeto da rede em AutoCAD; 
 Projeto das travessias (se for o caso) em AutoCAD; 
 Memorial descritivo; 
 Memorial de cálculo de queda de tensão por transformador/circuito; 

 

Sempre que for solicitado um documento faltante e ou correção de documentos enviados, o 
responsável técnico deverá checar a coerência das informações que serão reenviadas, com os demais 
documentos que não foram citados. Essa conferência evitará um novo parecer de reprova. 
 

mailto:ppnordeste@cpfl.com.br
mailto:ppnoroeste@cpfl.com.br
mailto:ppsudeste@cpfl.com.br


GED 3735 - Projeto - Loteamentos e Núcleos Habitacionais 

 

GED 3738 - Projeto - Ligação de Clientes 

 
 

GED 4101 - Rede de Distribuição Subterrânea para Condomínios - Projeto Elétrico 

 

 

 

 

 

 



 
  Interligação do loteamento antes da conclusão de toda rede do empreendimento; 

 
Não será necessário que toda a rede do loteamento esteja concluída, apenas os pontos de 
conexão com a rede da distribuidora. 
 
Importante salientar que não será permito a realização de atividades, nos postes cuja a rede da 
distribuidora já esteja energizada. 
 
Sugerimos que o responsável técnico analise cada situação e comente a proposta de interligação 
através de notas no projeto. 
 
Exemplo: 
 
 
 
 
 

 

 

 Análise técnica do projeto elétrico do empreendimento e orçamento da interligação da rede 
de forma concomitante; 

 
Esta modificação encontra-se em análise e poderá ser implementada em 2.022. 
 

 Aprovação concomitante do projeto elétrico do empreendimento e do projeto da 
interligação, com opção de execução por terceiro; 

 
A opção de execução da interligação por terceiro, é uma etapa posterior à etapa de orçamento da 
interligação por parte da distribuidora. Para execução da interligação por terceiro, se faz 
necessário apresentação de projeto e documentação distinta, bem como análise específica para 
este tipo de obra. 
 

 Prazos de atendimento; 
 
Temos adotado diversas medidas para redução dos prazos de atendimento. A etapa de análise 
técnica está sendo feita em até 4 dias. 
 
Sob o aspecto normativo do setor elétrico, a Distribuidora segue os prazos previstos no contrato 
de concessão, bem como o Anexo III da Resolução 414 da Aneel, onde temos os seguintes 
artigos; 
 
Art. 32. A distribuidora tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art. 27, 

para elaborar os estudos, orçamentos e projetos. 

 
Art. 34. A distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de 

atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no art. 33 e 

observado o disposto no art. 35: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015  

 

I – 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão 

secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; e  

 

II – 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de 

distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente 

e, se for o caso, as obras do inciso I.  

 
§1o Demais situações não abrangidas nos incisos I e II, bem como as obras de que tratam os artigos 44, 47, 48 

e 102, devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados, quando houver, 

prazos específicos estabelecidos na legislação vigente. Art. 34.  

Ponto de Conexão com Chave 

1º Poste do Empreendimento 

 

2º poste do Empreendimento 

Prever estrutura de encabeçamento 
Último poste do 

Distribuidora 



 Contrato de Incorporação / Energização da Rede; 

Revisamos esta etapa do processo e estaremos padronizando as seguintes melhorias. 

Após liberação da obra de interligação para execução, enviaremos um e-mail ao responsável 

técnico solicitando os documentos necessários para elaboração do contrato de incorporação. 

Estando a documentação disponível, o contrato será elaborado e enviado ao responsável técnico. 

Após colher as assinaturas, o responsável técnico deverá devolver fisicamente o contrato 

assinado e também anexá-lo no pedido de inspeção do site de projetos particulares. 

Assim que a interligação for concluída, faremos a atualização do nosso banco de dados deixando 

o sistema apto para a energização. 

Após aprovação da inspeção será gerado o pedido de energização da rede com prazo de 

atendimento em até 15 dias. 

 


