Enel Distribuição Goiás

Prezado (a) Cliente,
Enviamos abaixo o fluxo do processo de energização de Subestações próprias para Ligação Nova do
Grupo A.
1 - AVT- LIBERAÇÃO DE CARGA
 A Liberação de Carga/AVT - Atestado de Viabilidade Técnica deverá ser solicitada para potência
instalada a partir de 75 kVA em todo o Estado de Goiás;
 A solicitação de Liberação de Carga/AVT - Atestado de Viabilidade Técnica deve ser solicitada
através do sistema de Solicitação de Liberação de Carga – na página inicial do site da Enel
Distribuição Goiás (http://sta.eneldistribuicao.com.br/solicitarliberacao);
 O prazo regulatório para emissão de AVT é de até 30 (trinta) dias. A mesma ficará disponível para
download no login do solicitante.
2 - PROJETO DA SUBESTAÇÃO
 Projetos de subestação com potência instalada a partir de 75 kVA, devem ser submetidos à análise na
CAP - Central de Análise de Projetos através do sistema SICAP no link sicap.celg.com.br, cujo
prazo de conclusão da análise é de até 30(trinta) dias;
 Para subestações acima de 300 kVA ou que contenham disjuntor/religador como proteção de média
tensão, apresentar Estudo de Coordenação e Seletividade que será aprovado pelo Setor de Proteção
da Distribuidora. As tratativas ocorrerão através do e-mail (ligacaonovagrupoa.goias@enel.com).
3 - PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA/ CONTRATOS
 O pedido de ligação nova/contratos, deverão ser solicitados na página inicial do site da Enel
Distribuição Goiás, anexando os seguintes documentos:
a) Liberação de Carga/AVT
b) Contrato Social e/ou Aditivos registrado na Junta Comercial do Estado;
c) Situação Cadastral atualizada do CNPJ;
d) Identidade e CPF do Interessado ou Representante Legal;
e) Contrato de locação ou arrendamento do imóvel;
f) Registro do Imóvel;
g) Procuração pública ou particular com firma reconhecida e documento pessoais do procurador se for o
caso;
h) Estrutura tarifária;
i) Demanda Contratada;
j) Inscrição Estadual – opcional
4 - AUTOEXECUÇÃO DA (S) OBRA (S) DE CONEXÃO
 Conforme Art.37 da REN 414/10, o Interessado poderá optar por antecipar a execução da (s) obra (s)
de Conexão com posterior ressarcimento, as quais devem ser de acordo com as Normas Técnicas da
Distribuidora, que se encontram disponíveis na página inicial do site da Enel Distribuição Goiás;
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 Mediante Aprovação de Projeto de Extensão de Rede junto à Distribuidora;
 Contratação de Empresa habilitada para execução da Obra;
 Autorização para Execução protocolada junto à Área Técnica da regional, onde será executada a
obra;
 Comissionamento e Autorização para Ligação (AL) pela Área Técnica da regional.

5 - EXECUÇÃO DA (S) OBRA (S) DE CONEXÃO PELA DISTRIBUIDORA

a)
b)
c)
d)

 Para obras de conexão de até 01(um) km:
Após a apresentação da solicitação da Extensão de Rede na ENEL Goiás, na solicitação e assinatura do
Contrato de Ligação Nova dá-se início à elaboração do projeto e emissão do orçamento.
O prazo para conclusão e emissão do orçamento é de 30 (trinta) dias.
Após a apresentação do pagamento da participação financeira (quando houver) pelo interessado, dá-se
início ao processo de execução de obra.
O prazo de execução de obra é de 120 (cento e vinte) dias, quando se tratar de extensão de até 01 (um)
km de rede de tensão primária.
Obras acima de 01 (um) km ou de Infraestrutura como: Regulador de Tensão;
Alimentadores…, o projeto e prazo de execução serão definidos pela Distribuidora de acordo
com seu cronograma.
6 - VISTORIA DA SUBESTAÇÃO
 Após a conclusão da construção da subestação, de acordo com o projeto aprovado e a emissão da
Autorização de Ligação da Obra de Conexão, o interessado solicitará a vistoria do ponto de entrega.
 O prazo para realização da vistoria é de até 03 (três) dias úteis, para área urbana e 5 (cinco) dias úteis
para rural.
7 - LIGAÇÃO
 Após a aprovação da obra na vistoria, o prazo para realização da ligação é de até 07 (sete) dias úteis.

Importante: todos os documentos deverão estar: em nome do mesmo Interessado; mesmo endereço da
obra e mesma potência instalada.
Para maiores informações você pode entrar em contato com a Célula de Captação - Grandes Clientes
através do e-mail ligacaonovagrupoa.goias@enel.com ou do whatsapp (62) 98403-5426.

