
V: 30/05/17

Denominação

Endereço

Município Número de pavimentos Prazo para ligação definitiva Área do imóvel

mês(es) m²

Nome Telefone

Endereço Município Estado

CNPJ / CPF Nome do proprietário e/ou contato

Nome Data

Endereço eletrônico Telefone Celular

Endereço Cidade / Estado

Carga total instalada (kVA): Demanda total estimada (kVA):

Tipo de obra

          Residencial             Comercial            Uso coletivo              Industrial          Loteamento        Outros

Aumento de carga          Não   Sim

Unidades   

consumo  

(qtde.)

Carga 

existente    

(kW)

Carga a 

instalar       

(kW)

Fator de 

demanda             

( % )

Fator de 

potência          

( % )

Demanda 

existente          

(kVA)

Demanda 

a instalar       

(kVA)

Proteção geral de baixa tensão (atendimento em BT):

Proteção geral de media tensão (atendimentos em MT - grupo A):             Sim          Não

Potência de transformação (se for grupo A): Existente: A instalar: Total:

  *  Situação da localização da edificação

  *  Posicionamento da rede elétrica da CEGERO, informando o número de identificação do equipamento mais proximo ao 

local (chave, transformador, etc.). Se for obra a ser atendida em baixa tensão, a identificação poderá ser uma UC próxima.

DADOS TÉCNICOS

Número da conta da unidade 

consumidora (UC) (se existente)

 

 

CROQUI DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

Apresentar anexo croqui de situação da obra, contendo no mínimo:

  *  Distancia aproximada do poste de derivação até a medição

  *  Localização da entrada de serviço de energia elétrica, da medição e/ou subestação

  *  Identificação da obra

DADOS DO PROPRIETARIO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Descrição

CEGERO

Telefone:   48 - 36578100

DADOS DA OBRA

CONSULTA PREVIA                                                

PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

 

Demanda 

total 

(estimada)       

(kVA)

 

Cargas especiais

Unidades residenciais

Unidades comerciais

Unidades industriais

Observações: a) Se houver proteção geral de media tensão, não será necessario informar a proteção geral de baixa tensão; b) Se 

o atendimento for em baixa tensão a potência de transformação será "NÃO"; c) As celulas em cinza estão bloqueadas 

(preenchimentos automatico); d) A consulta previa deve ser encaminhada no formato Excel; e) Celulas em cinza serão 

preenchidas automaticamente.

Condominio  

 

Totais


