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Nome do cliente: Vanguard Home Empreendimentos Im. Ltda

Solicitação nº: 345859

Data de geração desse documento: 27/09/21

 

Endereço da Obra
 

Endereço

RUA CAMBORIU,4852

GLORIA - JVE

JOINVILLE

CEP: 89216222

 

Identificação do responsável técnico
Nome: Raul Pedro Eskelsen

Nº CREA: 149963

 

Prezado cliente,

 

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de

energia elétrica do empreendimento denominado VJ 009 - Camboriú, empreendimento composto

de 1 lote(s), com área total do empreendimento de 15423.42 m2, e demanda total provável de

478.37 KW, informamos que HÁ VIABILIDADE TÉCNICA para atendimento.

 
Entretanto, para fornecimento definitivo do empreendimento fica condicionado: * à execução de
obras na rede de distribuição de energia elétrica da Celesc, incluindo recondutorar 200m de
alimentador junto a rua XV de Novembro com rede compacta 185mm² e estender 1km pelas ruas
Marquês de Olinda e Camboriú até o ponto de entrega da unidade consumidora. * às exigências
do órgão regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc vigente à época da ligação. * às
exigências dos órgãos ambientais e de parcelamento de solo.

 

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para

isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br),

projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta préiva para fornecimento de energia

elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as

características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do

empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de



projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

 

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão

regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais,

federais e ambientais

 

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço

https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso: 0rUVjTJ7

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

 

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br


