CÓDIGO DO CONTRATO (UC):

CONTRATO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA
Maceió, ____ de _______________ de _______
NOME DO CLIENTE:
CÓD. CLIENTE:
DOCUMENTO (CPF / CNPJ):
ENDEREÇO:
BAIRRO:
EMAIL:
ATIVIDADE:
SUB-CLASSE:
TENSÃO:
TIPO DE LIGAÇÃO:
VIGÊNCIA:

TERMO DE COMPROMISSO
1. O prazo para execução do serviço em ligações de baixa tensão é de até 05 (cinco) dias
úteis para a área urbana e até 07 (sete) dias úteis para a área rural, após o pagamento
da fatura. Para ligações em média ou alta tensão o prazo é de até 10 (dez) dias úteis,
após o pagamento da fatura.
2. A carga declarada pelo cliente será confirmada em campo pelos eletricistas no ato da
ligação, assim, caso a carga declarada não seja compatível com a apurada no local e/ou
haja necessidade de instalação de outros equipamentos, poderá haver a cobrança de
eventuais diferenças.
3. A ligação provisória está condicionada à viabilidade técnica encontrada no local.
4. Como o padrão de ligação, deverá haver no local haste de aterramento, disjuntor
abrigado (protegido) em caixa adequada e cabos, ambos compatíveis com a carga
instalada, bem como, isoladores (pontalete fixo de 3 metros).
5. Caso o contrato não seja prorrogado, a ligação será automaticamente desligada no dia
posterior ao vencimento.
6. No ato da ligação, o contratante deverá apresentar o comprovante de pagamento da
fatura ao técnico eletricista.
7. Declaro-me ciente da legislação e das normas da Eletrobras Alagoas em vigor sobre as
condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Cliente

Atendente / Matrícula

CÓDIGO DO CONTRATO (UC):

REQUERIMENTO
Eu ____________________________________________________, portador
do CPF/CNPJ _____________________, venho através deste, solicitar uma ligação de
energia em caráter provisório no endereço __________________, Nº ______, no bairro
_____________,

na

cidade

de

___________________,

durante

os

dia

______________________, no horário _________________, os quais serão utilizados
os seguintes equipamentos:
EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

POTÊNCIA

Maceió, ____ de _______________ de _______

Cliente
Obs.: Anexar ao requerimento cópia de documento oficial com foto (pessoa física); cópia do contrato
social, documento oficial com foto do sócio e CNPJ (pessoa jurídica); alvará da prefeitura e licença do
corpo de bombeiros. Em caso de ligações em média ou alta tensão, o contratante deverá anexar ao
requerimento croqui e ATR (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra ou serviço. Quando trata-se
de demanda a partir de 75 KVA, apresentar o pedido de estudo de viabilidade técnica à Gerência de
Grandes Consumidores no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da solicitação da ligação provisória. Na
impossibilidade da presença do titular, só será aceito o pedido mediante procuração com firma
reconhecida.

