
Neoenergia.com 1Nível de confidencialidade : 

USO INTERNO

CLIENTE

Unidade de Projetos – Estrutura Atual

Superintendência Técnica

LOGOS / PORTAL 

CLIENTES CORPORATIVOS TRIAGEM

EQUIPE 

PROJETOS 

CENTRALIZADA

E-MAIL RESPOSTA COM 

STATUS DA ANÁLISE

USO EXTERNO

Projeto reprovado.

Apresentar projeto corrigido.

(90 dias)

PROJETO 

REPROVADO

PROJETO 

APROVADO
Projeto aprovado via e-

mail para o cadastro na 

solicitação

https://www.elektro.com.br/


Neoenergia.com 2Nível de confidencialidade : 

USO INTERNO

Unidade de Projetos – Estrutura Atual

Superintendência Técnica

Entrada de solicitação de 
análise via e-mail / portal 

clientes corporativos

Direcionamento à 
Unidade de Projetos

Análise técnica do 
projeto

Aprovação / Reprovação 
via email

Entrada de solicitação 
de reanálise via e-mail 

/portal clientes 
corporativos

Direcionamento à 
Unidade de Projetos

Reanálise técnica do 
projeto

Aprovação / 
Reprovação via email

USO EXTERNO

1ª ANÁLISE

REANÁLISES

Prazo: 90 dias para envio das correções, após esse prazo a solicitação será encerrada.

https://www.elektro.com.br/


Neoenergia.com 3Nível de confidencialidade : 

USO INTERNO

Unidade de Projetos – Detalhe do envio da solicitação

http://clientescorporativos.celpe.com.br/

Para solicitações de Geração distribuída devem ser 
cadastradas no portal de clientes corporativos ou pelo 

e-mail ao lado.

Para solicitações de Subestações (inclusive 
OPTANTES) e IP prefeituras, devem ser cadastradas 
no portal de clientes corporativos ou pelo e-mail ao 

lado.

Solicitação de análise/reanálise de projetos de 
Grandes Clientes

Para solicitações de Uso mútuo dever ser cadastradas 
no portal de clientes corporativos ou pelo e-mail ao 

lado.

Canal exclusivo para recebimento dos projetos de 
baixa tensão/Loteamento/(MUC) / IP Condomínios. 

clientescorporativoscelpe@neoenergia.com

Portal dos Clientes Corporativos

Nos casos de reanálise todos os 

documentos devem vir identificados 

com o número de nota

E-mail Logos

atendimento.analisedeprojeto@logos-ma.com.br

E-mail Clientes Corporativos

https://www.elektro.com.br/
mailto:clientescorporativoscelpe@neoenergia.com
mailto:atendimento.analisedeprojeto@logos-ma.com.br


Neoenergia.com 4Nível de confidencialidade : 

USO INTERNO

Unidade de Projetos – Detalhe do envio da solicitação 

Superintendência Técnica

Carta de Conformidade de Projeto

0X - ART- Projeto e/ou execução (PDF)

0X - Memorial Descritivo (PDF)

0X - Diagrama Unifilar (PDF + CAD (opcional))

0X – Planta Legível (PDF + CAD (opcional))

0X – Anexos (PDF)

0X – Formulário de Solicitação do Projeto (PDF) 

USO EXTERNO

Padronização da Nomenclatura de documentos

https://www.elektro.com.br/

