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Informe nº 04-21  - 12/03/2021 

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos 

 

 

Assunto: Encerramento de obras realizadas por terceiros 

 

Prezado(a) Responsável Técnico(a) 

A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem 
através deste informe nº 04-21 esclarecer dúvidas e orientar os 

envolvidos, acerca do procedimento de encerramento de obras executadas 
por terceiros. 

Inicialmente e para alinhamento de conceito, obras realizadas por terceiros 
são aquelas onde o interessado/ consumidor por opção própria, contrata 

uma empresa terceira para realização de uma obra e esta vem a interferir 
na rede de distribuição da Cerfox. 

Esta intervenção e consequentemente este tipo de obra somente é 
autorizada pela Cerfox para empresas terceiras que possuem cadastro 

junto a Cooperativa. 

 

Sobre o procedimento: 

Após a conclusão da obra, o responsável técnico pela execução deverá 
apresentar os seguintes documentos para a Cerfox. 

• Carta de pedido de fiscalização da obra: Documento de solicitação 
formal para que a Cerfox realize a fiscalização da obra para posterior 

energização; 
• Planilha de custos: Documento que lista todos os materiais aplicados 

e retirados da obra. Este documento também deverá apresentar os 
valores de mão de obra e de materiais aplicados na obra; 

• Notas fiscais: Nota fiscal de comprovação de origem dos materiais 
aplicados. Esta nota fiscal deverá relacionar somente os materiais 

efetivamente aplicados da obra. Também deverá ser apresentada a 
nota fiscal de serviços referente a obra. Estas duas notas devem 

obrigatoriamente estarem em nome do interessado pela obra 

(Consumidor).  
• Termo de doação: Documento que lista os materiais a serem doados 

pelo interessado/ consumidor nos moldes da Resolução 414/2010 da 
ANEEL. Este termo deverá ser assinado pelo doador. 
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Todos os documentos listados acima devem ser encaminhados para o e-

mail projetos@cerfox.com.br listando no assunto deste e-mail o nº do 

processo interno vinculado a esta obra e o nome do consumidor/ 
interessado. 

 

Nota: Os documentos listados anteriormente estão disponíveis para 

download no endereço www.cerfox.com.br/normas-tecnicas. 

 

Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

André Luís Balestreri – Engenheiro Eletricista 
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