
 

 

Porto Velho-RO, 15/03/2021 
Ao  
Ilmo Sr. 
Leandro Pinheiro Batista 
Representante de 
Prefeitura Municipal de Cabixi 
Cabixi - RO. 
  
 

Assunto: Estudo de Rede para ligação nova 

Nossa referência: 0852 

 

Prezado Senhor,  

Em atenção à sua solicitação para análise de viabilidade de atendimento à Unidade consumidora              

descrita no quadro a seguir:  

 

 

Informamos que não há restrição para atendimento.  

1. PROVIDÊNCIAS A SEGUIR 

De posse desta correspondência, em resposta à solicitação de análise de fornecimento em             
média tensão, cujo prazo de validade é de 60 dias, contados da data de sua emissão, o cliente deverá: 

1.1.  Em casos de subestação: 

Apresentar os projetos elétricos da extensão de rede e do posto de transformação particular para               

análise e aprovação em conformidade com as normas desta concessionária. 

1.2.   Em casos de baixa tensão: 

Apresentar os projetos elétricos da medição agrupada e/ou projeto do padrão de medição             
indireta, para análise e aprovação em conformidade com as normas desta concessionária. 

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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Unidade 
Consumidora 00000000 

Empreendimento Prefeitura Municipal de Cabixi 

Solicitação Fonrecimento de tensão secundaria para     
empreendimento publico 

Município Cabixi 
Potência projetada 14 
Nível de tensão 13,8 kV 

http://www.energisa.com.br/


 

 

Informamos ainda que o sistema de distribuição a ser acessado possui           
tensão em 13,8 kV, em caso de ligação em média tensão, e 127/220 V, em caso de ligação em Baixa                    
Tensão, frequência nominal de 60 Hz.  

Os requisitos técnicos e padrões de desempenho das instalações elétricas que irão se conectar              
à distribuidora deverão obedecer o que dispõe as normas técnicas da ENERGISA RONDÔNIA,             
disponíveis em nosso site, bem como aquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (ABNT,             
NBR, ou outra). 

  
Outras informações poderão ser obtidas no atendimento pelo telefone (69) 3216-4050 ou pelo             

e-mail: poderpublico.ero@energisa.com.br, em caso de órgãos públicos, ou        
grandesclientes.ero@energisa.com.br, em caso de clientes do Grupo A.  

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Coordenação de Relacionamento com Clientes Especiais 
ENERGISA Rondônia 
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