Cidade,

de , de 20 .

À COELBA
Solicitação de Acesso de Micro/Minigerador
Prezados Senhores,
Estamos encaminhando o projeto elétrico por meio digital, referente à conexão da micro/minigeração compreendida por
inversor de tensão e módulos solares (a depender da fonte) que totalizam (capacidade instalada) kW de potência instalada a
serem conectados na unidade consumidora de conta contrato

, instalação

. Este sistema será

interligado à rede de distribuição da concessionária através de padrão de medição composto por (um/dois) medidore(s) e um
disjuntor (tensão

Ve

A). O ramal de ligação (mono/bi/trifásico) será composto por condutores de

mm² tanto

para fase como para o neutro.
Cliente:
CNPJ / CPF:
Endereço de ligação:
Representante legal: Nome completo
CPF / RG:
Telefone:
Email:
Potência instalada total:
Tensão de operação:

kW

V

Conta contrato e instalação da carga associada:
Responsável técnico: Nome e sobrenome - CREA nº

;

Email:
Possui outra instalação de mesmo CPF/CNPJ para compensação de créditos? _ Sim _ Não
Seguem no CD:
Carta de Solicitação de Acesso;
Formulário de solicitação de acesso para Microgeração Distribuída, conforme Anexo I da Norma de Conexão de
Microgeradores, caso necessário;
Formulário específico de Informações Básica por tipo de fonte geradora, conforme Anexo I da Norma de Conexão de
Minigeradores,caso necessário;
Projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas;
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto do Sistema de Geração Distribuída (A atividade Técnica
deverá ser “PROJETO / GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA / SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA”
e a unidade da quantidade deverá ser "kW");
Lista contendo as Unidades Participantes do Sistema de Compensação de Energia, conforme Anexo IV da Norma de
Conexão de Microgeradores e Anexo III da Norma de Conexão de Minigeradores;
Formulário de Registro de mini e microgeradores, conforme Anexo II da Norma de Conexão de Minigeradores;
Caso o titular da instalação seja pessoa jurídica, cartão CNPJ e contrato social ou estatuto social da empresa;
RG/CPF do responsável legal (titular ou representante legal devidamente autorizado);
Procuração, caso seja necessário;
Carta de autorização do responsável legal para o projetista, devidamente assinada;
Todos os documentos necessários deverão estar no CD, e assinados pelo responsável técnico e responsável legal.

Atenciosamente,
____________________________________
Responsável técnico ou empresa contratada
CREA nº XXX

