
Curitiba,

Projeto elétrico:

gilvannava@hotmail.com

03725/2019

09 de Julho de 2019

Responsável técnico:

Protocolo de análise:

(46) 3224-4742Telefone:

Protocolo de redes:

E-mail:

GILVAN AUGUSTO NAVA

20197903512624

Prezado Sr(a):

Em atenção à solicitação de V.Sa., informamos que o Projeto Elétrico da Entrada de Serviço está de acordo com as normas

técnicas da Copel.

Endereço da Obra: RUA ARARIBOIA, 1285 - la salle - PATO BRANCO - PR

- A presente aprovação do projeto elétrico não implica a dispensa da vistoria da entrada de serviço;

- O prazo de validade da aprovação do projeto da entrada de serviço é de 3 anos a contar da data de aprovação;

Solicitação de Vistoria com Projeto Elétrico Aprovado

-  Para solicitar a análise técnica (parte do processo de vistoria e/ou ligação) , enviar os documentos e fotos solicitadas no

check-list indicado abaixo. Esses arquivos devem ser enviados através do e-mail medicao.vistoria@copel.com, informar no

campo assunto do e-mail: Vistoria Projeto 03725/2019 - PATO BRANCO

      - Atender o solicitado no formulário Check_List_Consumidor_BT_MD_Indireta, disponível em

www.copel.com/formularios;

Projeto analisado pelo Departamento de Medição da Distribuição.
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Informativos :

• Solicite os contratos comerciais (CUSD e CCER)

• Assinatura digital como forma mais eficiente para a formalização e assinatura dos contratos.

Caso opte pela certificação digital, favor informar os e-mail  dos representantes legais que assinarão os contratos/ aditivos.

• Para a elaboração do contrato de fornecimento de energia favor entrar em contato através da Agência virtual disponível

em https://www.copel.com/hpcopel/altatensao/servicos.jsp Nova Agência Virtual do Grupo A - AVAWEB

(https://www.copel.com/avaweb), o canal mais rápido e prático para o registro de suas solicitações. Acesse e utilize nossa

      - O protocolo de redes não foi emitido. Para emissão formalize seu pedido (ligação definitiva ou provisória, alteração de

carga ou religação) através de um dos canais de atendimento da Copel. Informe sempre o número do protocolo da análise e

o tipo de serviço desejado. Em atendimento ao Art 27 da Res. 414/10 da ANEEL serão verificados alguns documentos,

licenças e questões comerciais.

      - Atendimento grupo B: 0800 51 00 116; atendimento@copel.com ou encontre uma agência mais próxima e o horário de

atendimento no nosso site http://www.copel.com/agencias

Projeto analisado pelo Departamento de Medição da Distribuição.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - bl.C - Mossunguê - Curitiba - PR - 81200-240 - Fone: (41) 3331-4141

800225Gerado por : Pag : 2/ 2


