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1. Objetivo 

 
Esta orientação técnica tem como objetivo estabelecer os procedimentos para 

solicitação de orçamento, análise de projeto, comissionamento, incorporação e 

ressarcimento, referente à construção de redes de distribuição de energia elétrica por 

terceiros, até o ponto de entrega, em conformidade com a REN 414/2010 da ANEEL. 

2. Campo de Aplicação 

 
Esta instrução aplica-se às empreiteiras, órgãos públicos, incorporadoras, agentes 

financeiros e consumidores em geral que executam obras de redes de distribuição na 

área de concessão da Energisa Tocantins. 

3. Normas e/ou Documentos Complementares 

 
Na aplicação desta orientação técnica, os projetos, construção, materiais e 

equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrões vigentes da 

distribuidora, os quais podem ser encontrados no website www.energisa.com.br, menu 

Informações > Taxas Prazos e Normas > Normas Técnicas. 

 

3.1. Resoluções da ANEEL 

 
Resolução Normativa nº 414 de 09 de setembro de 2010 

(http://www.aneel.gov.br). 

 

3.2. Normas ABNT 

 
NBR 15688 – Rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutor nu. 

NBR 5433 – Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica – padronização. 

 

3.3. Normas Regulamentadoras 

 
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual. 

 

http://www.energisa.com.br/
http://www.aneel.gov.br/
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4. Requisitos Básicos 

 
Todos os materiais aplicados na execução da obra por terceiros deverão ser novos e 

atender rigorosamente às especificações e padrões desta distribuidora, devendo ainda 

serem adquiridos de fornecedores homologados conforme lista constante no website 

www.energisa.com.br. É vedada a utilização de materiais ou equipamentos reformados 

ou reaproveitados. 

5. Condições Gerais 

 

5.1. Da Solicitação de Orçamento 

 
Inicialmente, o interessado deverá efetuar a solicitação de orçamento através dos 

canais abaixo: 

 

Clientes grupo B (carga instalada <= 75kW): agências de atendimento 

Clientes grupo A (carga instalada > 75kW): e-mail protocolo@energisa.com.br 

 

Caso seja efetuada via e-mail, o solicitante deve preencher o modelo do Anexo II. 

Neste caso, junto à solicitação, deverá ser enviado (limite de 15MB por e-mail): 

 

 Pré-projeto georreferenciados (UTM 22) contendo, no mínimo, o ponto de 

derivação e ponto de atendimento; 

 Relação de carga a ser atendida; 

 Atividade a ser desenvolvida na unidade consumidora; 

 Opção de faturamento; 

 Demanda a ser contratada (grupo A); 

 Cópia dos documentos do interessado; 

 CAR – Cadastro Ambiental Rural (atendimentos rurais); 

 Autorização de passagem (Anexo V); 

 Comprovante de legalidade da propriedade (atendimentos rurais). 

 

São aceitos como comprovantes de legalidade da propriedade os seguintes 

documentos: 

 

a) Escritura de Compra e Venda de Imóvel registrada em Cartório de Notas; ou  

http://www.energisa.com.br/
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b) Certidão de propriedade (matrícula) do imóvel, emitida no máximo 36 meses 

antes; ou  

c) Promessa de Compra e Venda de Imóvel acompanhada da certidão de 

propriedade do imóvel (matrícula); ou  

d) Contrato de Locação com firma reconhecida acompanhado da Certidão de 

Registro do Imóvel; ou 

e) Contrato de Comodato com firma reconhecida acompanhado da Certidão de 

Registro do Imóvel; ou  

f) Sentença de Ação Judicial de Declaração de Posse (ex.: usucapião, reintegração 

de posse) ou decisão judicial liminar (mandado de Imissão na Posse); ou  

g) Termo de Concessão de Uso emitido por Órgão Público, tais como certidão de 

posse emitida há no máximo 6 meses, pelo INCRA, Agências ou Secretarias 

Estaduais de Desenvolvimento Agrário (atestando o assentamento), dentre 

outros; ou  

h) Carta de Arrematação (casos de Leilões Públicos); ou  

i) Carta de Adjudicação; ou  

j) Contrato de Financiamento de Compra de imóvel junto à instituição financeira 

autorizada pelo Banco Central. Ex.: Contrato da Caixa Econômica Federal; ou  

 

Conforme art. 32 da REN 414/2010 da ANEEL, em até 30 dias, contados a partir da 

data de solicitação, a distribuidora enviará correspondência ao cliente informando 

o orçamento, prazos e condições de atendimento. 

Havendo interesse em executar a obra com terceiros, o interessado deverá assinar 

e enviar à distribuidora, dentro do prazo de validade do orçamento, o documento 

conforme modelo do Anexo I. No documento, o cliente poderá optar por elaborar 

o projeto com terceiros ou utilizar o projeto executivo da distribuidora para a 

construção da rede de distribuição. Caso utilize o projeto da distribuidora, será 

fornecida a lista de materiais necessários, bem como uma cópia do projeto em 

formato pdf. 

 

5.2. Da Análise do Projeto 

 
Sendo o projeto elaborado por terceiros, o interessado deverá submetê-lo a análise 

por parte da distribuidora, que deverá respondê-lo em até 30 dias, conforme art. 

27-B da REN 414/2010 da ANEEL. O interessado ou profissional contratado deverá 

providenciar toda a documentação necessária, incluindo as autorizações de 

passagem (ANEXO V) quando a rede passar por terrenos particulares, inclusive a 
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autorização do próprio cliente para derivações de novos consumidores (ANEXO VI). 

Deverão ser apresentadas todas as licenças ambientais (licença prévia, licença de 

instalação e autorização para exploração florestal) e deverão ser também 

apresentadas as aprovações de travessia, quando a rede necessitar cruzar via 

pública, estradas de rodagens Estaduais, Federais, Rios, Linhas de transmissão, etc. 

Estas autorizações, quando necessárias, deverão ser fornecidas pelos órgãos 

competentes (DNIT, AGETO, CAPITANIA DOS PORTOS, ELETRONORTE, FURNAS, 

ETC.). 

 

O projeto deverá ser enviado para aprovação da distribuidora mediante 

“Solicitação de Aprovação de Projeto” (Anexo III), através da Agência Virtual 

(AWGPE) disponível no website www.energisa.com.br, contendo (quando 

aplicável): 

 

 Comprovação da escolha de execução da obra com terceiros (Anexo I) 

 Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto (ART) 

 Projeto georreferenciados (fuso UTM 22) em formato .dwg (AutoCAD 2010) 

 Memorial descritivo do projeto 

 Memorial de cálculo do projeto 

 Croqui de situação 

 Relação de materiais por tipo (modelo/referência) 

 Licenciamento ambiental 

 Autorizações de passagens e travessia 

 Aceitação da prefeitura para instalação e faturamento da iluminação pública 

 Relação de carga de instalada para iluminação pública 

 Autorização municipal em conformidade com a lei de uso do solo 

 Projeto urbanístico do loteamento aprovado pela prefeitura 

 Autorização para derivação de novos consumidores 

 Termo de manutenção de rede ou Termo de Manutenção de Rede e 

Responsabilidade Civil pela ocupação e travessia de faixa de domínio (Anexo 

VIII) 

 Termo de opção por atendimento em tensão primária (Anexo IX) 

 Autorização para derivação de rede particular (Anexo X) 

 Termo de compromisso de ocupação de poste da distribuidora (Anexo XI). 

 

O projeto aprovado terá validade de 24 meses. Caso não seja solicitado o 
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comissionamento dentro do prazo de validade do projeto, uma nova solicitação de 

análise deverá ser protocolada na distribuidora. 

 

 

5.3. Da Execução dos Serviços 

 
Para a execução da obra, o interessado deve contratar terceiro legalmente 

habilitado, previamente qualificado e com registro no CREA. A distribuidora deve 

ser comunicada sempre que for executado algum serviço na rede de energia 

elétrica, mesmo que realizado por equipe em linha viva. 

Caso seja necessário, deve ser solicitado à distribuidora o desligamento da rede de 

energia elétrica. Para tal, o responsável técnico deve enviar o pedido com no 

mínimo 30 dias de antecedência da data prevista para o desligamento, e apresentar 

as informações mínimas abaixo: 

 

 Empresa executora dos serviços 

 Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) 

 Projeto aprovado pela distribuidora, destacando o local da execução do serviço 

 Data e horário da realização dos serviços 

 Nome e telefone do encarregado e substituto 

 Formação da equipe (quantitativo de pessoas). 

 

Ao chegar ao local, a equipe deve entrar em contato com o Centro de Operações 

Integrado – COI (contatos no Anexo XII), informar o número da ordem de serviço de 

intervenção e solicitar a autorização para iniciar o serviço. 

 

5.4. Do Comissionamento 

 
O cliente deverá fazer a solicitação de comissionamento via e-mail 

protocolo@energisa.com.br, conforme modelo do Anexo IV, quando devem ser 

apresentados os seguintes documentos (se não apresentados na solicitação de 

análise do projeto): 

 

 Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) 

 Carta de aprovação do projeto 

 Carta de reprovação de comissionamento anterior (quando houver) 

mailto:protocolo@energisa.com.br
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 Relatório de ensaio do transformador feito por empresas credenciadas (MCruz, 

Eletran e Engenorte) 

 Contrato de execução de serviço entre o interessado e a empreiteira 

 Relatório de ensaio de rotina do transformador (fabricantes) 

 Certificado de garantia dos transformadores 

 Notas fiscais, em nome do interessado, de todos os materiais aplicados na obra 

 Relação de materiais por fabricante (Anexo VII) 

 Laudo informando o valor do aterramento das instalações. 

 

De acordo com o art. 37 da REN 414/2010 da ANEEL, a distribuidora tem o prazo 

máximo de 30 dias, após a solicitação do cliente, para informar ao interessado o 

resultado do comissionamento das obras executadas, indicando as eventuais 

ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências 

corretivas necessárias. 

 

Para transformadores de distribuição, independentemente de quem realiza os 

ensaios, a empresa contratada deverá sempre apresentar os ensaios de rotina 

realizados pelo fabricante do transformador. Os relatórios de ensaios de 

recebimento deverão ser conforme a seguir indicado: 

 

 Laboratório do Fabricante – assinado por inspetor credenciado 

 Laboratório Idôneo (de fé pública ou certificado) – assinado pelo responsável 

 Laboratórios Credenciados pela Energisa Tocantins – assinado pelo responsável 

NOTA: Exemplo de laboratórios idôneos: LÁ (Curitiba), IEL (São Paulo), CIVIL (Rio 

de Janeiro), UFCG (Paraíba) e USP (São Paulo). 

 

A Energisa Tocantins reserva-se ao direito de inspecionar os materiais em depósito, 

na obra, antes ou após a sua aplicação. Caso seja detectado qualquer tipo de falha 

nos materiais, a empresa será advertida e será obrigada a corrigir/substituir os 

itens rejeitados, bem como o pagamento dos custos de eventuais ensaios. Em caso 

de reincidência, a empresa será suspensa do cadastro por 90 (noventa) dias e, em 

caso de uma segunda reincidência, a empresa será excluída do cadastro da 

distribuidora. 

 

Caso sejam solicitados ensaios dos materiais, a empresa construtora ou o 

interessado deverá enviar uma listagem completa contendo as seguintes 
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informações: 

 

 Descrição do material 

 Quantidade de cada item 

 Referência Comercial (marca/modelo) 

 Fabricante 

 Local onde se encontram. 

 

Os equipamentos (transformadores, chaves fusíveis, chaves fusíveis religadoras 

etc.) devem estar identificados com o número do tombamento fornecido pela 

Distribuidora. 

 

Havendo materiais e/ou equipamentos retirados da rede da concessionária, o 

interessado deverá devolvê-los em local indicado pela Energisa. A não apresentação 

e devolução desses materiais acarretará em reprovação do comissionamento, 

podendo ser cobrado pela Distribuidora o ressarcimento pelos materiais faltantes. 

 

5.5. Do Ressarcimento 

 
Serão incorporadas ao Ativo Imobilizado em Serviço da Distribuidora, as instalações 

construídas pelo interessado até o ponto de entrega, conforme indicado pela REN 

414/2010.  

 

Durante o prazo de comissionamento, a Energisa Tocantins irá enviar ao interessado 

o contrato de incorporação ou doação (de acordo com REN 414/2010 da ANEEL), o 

qual deverá ser assinado com firma reconhecida e devolvido em meio físico no 

prazo indicado. A não devolução do contrato assinado dentro do prazo acarretará 

na reprovação do comissionamento. 

 

A Distribuidora deverá restituir ao cliente o menor valor entre o custo comprovado 

pelo interessado, o orçamento entregue pela distribuidora e o encargo de 

responsabilidade da distribuidora (ERD), quando houver. Para obras em áreas 

urbanas ou em áreas rurais de municípios já universalizados, o pagamento deverá 

ser efetuado em até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento 

da obra e recebimento de toda documentação necessária, atualizado a partir desta 

data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro 
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rata die. Para as obras rurais em municípios ainda não universalizados, o 

pagamento do ressarcimento será realizado conforme calendário de 

universalização definido pela REH nº1994/2015 da ANEEL. O ressarcimento será 

efetuado em conta corrente em nome do proprietário da rede, não podendo ser 

realizado em nome de procuradores ou terceiros. 
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ANEXO I 

 

Local, data 
Assunto:  
Carta nº:  
 

Nome do Solicitante: 
Endereço:  
Cidade:  
 

Número do protocolo ou ordem de serviço:  

 

Considerando os termos da Carta OS Nº ________, informo que faço a opção para a 

execução da obra Nº _______________, conforme assinalado a seguir: 

( ) Obra executada pela Energisa, dentro dos prazos estabelecidos no item 4 da citada 

carta; 

( ) Obra executada por terceiros, conforme descrito no item 5 da citada carta – Projeto 

fornecido pela Distribuidora 

( ) Obra executada por terceiros, conforme descrito no item 5 da citada carta – Projeto 

elaborado por terceiros. 

 

Local e data: ________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

CNPJ/CPF: _________________________________________________________ 

RG: ________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Fone para contato: ___________________________________________________ 

OBS.: ______________________________________________________________ 

 

Este documento ANEXO I, devidamente preenchido e assinado, deverá ser 

encaminhado à ENERGISA, aos cuidados da Coordenação de Projetos e Cadastros - 

COPC, através do e-mail: protocolo@energisa.com.br. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

 

 

Local e data 

 

À 

Energisa Tocantins 

Coordenação de Projetos e Cadastro 

 

 

 

 

Solicito orçamento para (construção, trifaseamento, instalação de transformador) 

para atender (ligação nova, aumento de carga e etc.), conforme croqui e demais 

documentos enviados em anexo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Interessado:  

Responsável pelo Pedido:  

Telefone: 
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA PARA SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO 

 

 

Local e data 

 

 

À 

Energisa Tocantins 

Coordenação de Projetos e Cadastro 

 

 

 

 

Solicito aprovação de projeto elétrico, localizado no endereço 

............................., para atender ....................................... Em anexo 

encontram-se todos os documentos necessários para a aprovação, conforme listado 

nas normas da Distribuidora. 

 

( ) 1ª Análise 

( ) Reanálise – nº do projeto ________, protocolo anterior _______________________ 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Interessado:  

Responsável pelo Pedido:  

Telefone: 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PARA SOLICITAÇÃO DE COMISSIONAMENTO 

 

 

Local e data 

 

 

À 

Energisa Tocantins 

Coordenação de Projetos e Cadastro 

 

 

 

 

Solicito comissionamento das instalações referentes ao projeto aprovado Nº ........., 

localizado no endereço ............................., para atender 

....................................... (ramo de atividade) Em anexo encontram-se todos 

os documentos necessários para a aprovação, conforme listado nas normas da 

Distribuidora. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Interessado:  

Telefone: 

E-mail (obrigatório): 

Empreiteiro: 

Telefone (obrigatório): 

E-mail (obrigatório): 

 

 

Protocolo anterior (caso houver): ______________ 
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ANEXO V 

AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM 
 
 
 

Eu, ............................................................, portador(a) do CPF ..........., 
RG ..........., residente domiciliado(a) na ..............................................., 
proprietário(a) do imóvel rural denominado ..........................................., 
situado no município .................................................... autorizo(a) a 
utilização da faixa do terreno do imóvel acima citado, para efeito de travessia de Rede 
de Distribuição de energia elétrica rural, tensão ......... kV, nos termos do presente 
instrumento, ficando constituída a servidão de passagem. 
 
A servidão ora instituída é de forma gratuita, ficando isenta de qualquer pagamento 
e/ou indenização, com renúncia de direito de qualquer medida judicial ou 
extrajudicial. 
 
A autorização inclui permissão para o livre trânsito pela propriedade, de empreiteiras 
credenciadas, para efetuar levantamento, projetos, construções, operação e 
manutenção da rede de distribuição rural, e de empregados da Energisa para efetuar 
fiscalização da obra e ligação de unidade consumidora. 
 
Autorizo ainda, independentemente de qualquer ressarcimento, o corte e/ou poda de 
árvores que por ventura tornem inviável técnica e economicamente a construção da 
rede ou coloquem em risco a segurança em geral, ficando permitida a cultura de baixa 
altura (1m). Todavia, tenho ciência quanto ao impedimento para realizar edificações 
e plantações de grande porte na faixa de servidão. 
 
Comprometo-me finalmente, a valer o presente instrumento perante meus herdeiros 
e sucessores, e a não fazer qualquer construção na faixa de segurança, reservando 
apenas o direito de efetuar o plantio de culturas rasteiras ou de pequena altura, que 
não venham perturbar as instalações da rede de distribuição e o suprimento de energia 
elétrica. 
 

______________________ de ______________________ de 20_____ 
 
 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) 
CPF: 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
 

Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
 

Nota: Anexar cópia do RG e CPF autenticada, reconhecer firma deste documento em 

cartório. 
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ANEXO VI 

AUTORIZAÇÃO PARA DERIVAÇÃO DE NOVOS CONSUMIDORES 
 

 

 

Eu, ............................................................................... abaixo assinado, 

proprietário (a) do imóvel rural 

denominado................................................................. situado no Município 

de ........................................., 

 

Por este instrumento particular autorizo a Energisa Tocantins a proceder a qualquer 

época derivação do ramal de minha propriedade, ficando ressalvado o meu direito de 

mesmo após a ligação receber dos novos consumidores o valor previamente estipulado 

para atender as despesas correspondente a construção do meu ramal, até o ponto de 

derivação do(s) novo(s) consumidor(es). 

 

Esta autorização inclui permissão para o livre trânsito pela minha propriedade de 

empreiteiros credenciados para efetuar levantamentos, projetos, construções, 

operação, manutenção da rede de distribuição rural e de funcionários da Energisa 

Tocantins para efetuar fiscalização da obra e ligação da unidade consumidora. 

 

Comprometo-me finalmente, a fazer valer o presente instrumento perante meus 

herdeiros e sucessores. 

 

 

 

 

______________________ de ______________________ de 20_____ 
 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) 
CPF: 
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ANEXO VII 

RELAÇÃO DE MATERIAIS POR FABRICANTE 
 
 
 

Nome do 
Fabricante 

Descrição do Material Referência ou 
Modelo 
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ANEXO VIII 

TERMO DE MANUTENÇÃO DE REDE 

 

Eu, .................................................., abaixo assinado, tendo construído a 

rede de distribuição, tensão ......... kV, de acordo com o projeto aprovado pela 

Energisa Tocantins, para o fim de fornecimento de energia elétrica em minha 

propriedade, denominada ......................................................, situada no 

município de ......................................................, declaro: 

 

1. Que responsabilizo-me pela conservação da rede de distribuição de minha 

propriedade, bem como pelos acidentes e dados que a esta causar. 

2. Que comprometo-me a manter desmatada uma faixa de 15 metros de largura ao 

longo da rede, bem como a não executar qualquer construção sob esta, não 

permitindo que nenhuma cultura venha a prejudicar seu funcionamento ou 

manutenção. 

3. Que comprometo-me a atender com presteza as observações que a Energisa 

Tocantins venha a fazer com respeito ao estado da rede e necessidade de sua 

reparação. 

4. Que comprometo-me a seccionar e aterras as cercas que vierem a ser construídas 

sob a rede. 

5. Que comprometo-me a manter sempre transitável, em qualquer época do ano, o 

acesso às medições de energia da Energisa Tocantins. 

6. Que comprometo-me a fazer valer o presente termo perante herdeiros ou 

sucessores. 

7. Que fico ciente que o não cumprimento do presente termo poderá implicar na 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, determinada pela Energisa 

Tocantins, conforme legislação vigente. 

 

 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) 
CPF: 
 
Testemunhas: 
 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 

Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
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ANEXO IX 

TERMO DE OPÇÃO POR ATENDIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 
 
 

 
Venho, pelo presente, fazer a opção pelo atendimento em TENSÃO PRIMÁRIA DE 

DISTRIBUIÇÃO INFERIOR A 69 KV, de acordo com o que prevê o Art. 13 - § 1º da 

Resolução Normativa nº 414/2010, tendo em vista possuir na minha Unidade 

Consumidora a ser ligada uma carga instalada de ________ kW e que seria atendível 

em tensão secundária de distribuição, conforme Art. 12 da citada resolução. Estou 

ciente da minha responsabilidade em arcar com os custos dos investimentos adicionais 

necessários para o atendimento solicitado, especialmente a instalação e manutenção 

do posto de transformação necessário para atender a carga da minha Unidade 

Consumidora. 

Concordo que, com esta opção feita por mim, o posto de transformação que atenderá 

a minha Unidade Consumidora não será transferido para a concessionária, cabendo a 

mim todo o ônus das futuras inspeções e manutenções necessárias, devendo contratar 

pessoas/empresas habilitadas e capacitadas para a execução de tais serviços e, antes 

da realização de qualquer alteração, enviar para a ETO a solicitação e programação do 

desligamento da Unidade Consumidora, caso necessário. 

 

 

 

 

 

 

______________________ de ______________________ de 20_____ 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) – reconhecer firma 
CPF: 
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ANEXO X 

AUTORIZAÇÃO PARA DERIVAÇÃO DE REDE PARTICULAR 

 

 

 

Eu, .................................................. abaixo assinado, proprietário do imóvel 

rural denominado ........................................................., situado no 

município de ............................................., por este instrumento particular, 

autorizo a derivação do ramal de rede de distribuição rural em atendimento à 

propriedade do Sr. .................................................., denominada 

......................................................... 

Esta autorização inclui a permissão para o livre trânsito pela propriedade de 

funcionários da Energisa e/ou empreiteiras devidamente credenciadas, para realizar 

levantamentos, projetos, construção, manutenção e fiscalização das redes de 

distribuição. Comprometo-me, finalmente, a fazer valer o presente instrumento 

perante meus herdeiros e sucessos. 

 

 

 

 

______________________ de ______________________ de 20_____ 

 

 

 

 

Testemunhas: 
 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
 

Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
 

 

 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) – reconhecer firma 
CPF: 
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ANEXO XI 

TERMO DE COMPROMISSO DE OCUPAÇÃO DE POSTE DA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

Pelo presente termo, venho solicitar a autorização para ocupação de poste da rede de 

distribuição desta concessionária, conforme projeto apresentado e aprovado, com a 

finalidade de instalação de um posto de transformação particular, para atendimento à 

minha Unidade Consumidora, tendo em vista a impossibilidade de instalação do posto 

de transformação dentro da área de minha propriedade. 

 

Declaro estar ciente de que, caso haja necessidade de remoção do poste utilizado, 

seja por melhorias na rede ou por outros motivos, inclusive abalroamento ou quebra 

do poste, o custo para adequação do posto de transformação e entrada de energia da 

Unidade consumidora será de minha inteira responsabilidade, com exceção do poste. 

 

Concordo que a ocupação do poste será a título precário e comprometo-me a renovar, 

manutencionar e substituir componentes defeituosos da instalação transformadora, às 

minhas expensas, num prazo de 10 dias, contados a partir da data em que esta 

concessionária notificar-me a respeito da existência de alguma irregularidade. 

 

Além disto, estou ciente de que não é responsabilidade da Energisa fazer inspeção e 

manutenção no posto de transformação, cabendo a mim fazer inspeções e 

manutenções periódicas, com a contratação de pessoas habilitadas e capacitadas para 

o serviço, solicitando da concessionária o desligamento do transformador quando 

necessário. 

 

  

______________________ de ______________________ de 20_____ 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura (Proprietário) – reconhecer firma 
CPF: 
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ANEXO XII 

CONTATOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADO 

 

 

Área Telefone Móvel Telefone Fixo 

COI AT (COS) 98402-8641 3219-5085/5086/5087 

COI MT Palmas 98415-6019 3219-5190 

COI MT Araguaína 98415-6015 3219-5186 

COI MT Gurupi 98415-5382 3219-5147 

COI BT Paraíso/Divinópolis 99219-9504 3219-5038 

COI BT Miracema/Porto 98468-1305 3219-5117 

COI BT Guaraí/Colinas 98402-8041 3219-5128 

COI BT Araguaína/Tocantinópolis 98468-3625 3219-5167 

COI BT Gurupi/Alvorada/Peixe 98468-1329 3219-5146 

COI BT Palmas 99217-5669 3219-5138 

COI BT Taquaralto 98467-6176 3219-5066 

 

 


