
 
 

 

 
 

 

Comunicado EM/PE – 00001/2022 

 

Assunto: Religador fora de padrão Cemig comercializados no PART. 

 

Prezados representantes Terceiros Legalmente Habilitados que atuam no Programa de 

Ampliação de Redes por terceiros – PART, a CEMIG D buscando manter a uniformidade 

dos procedimentos comunica que foram comercializados 60 Religadores do Fornecedor 

TAVRIDA para o mercado de obras PART. Estes equipamentos não podem ser 

utilizados neste momento nas redes de distribuição da Cemig D, em virtude de não 

estarem conforme a última homologação implementada pela empresa.  

A relação com os números de série destes equipamentos está na tabela abaixo: 

 

459644/82203672 460530/82203983 461312/82203953 461330/82203966 460672/82203954 

459671/82203665 460532/82203981 461313/82203948 461331/82203969 460674/82203852 

459674/82203748 460637/82203657 461314/82203977 461332/82203949 460722/82203892 

459878/82203692 460651/82203730 461315/82203965 461337/82203961 460723/82203881 

460246/82203697 460671/82203956 461317/82203952 461338/82203946 460726/82203891 

460267/82203664 460751/82203950 461318/82203989 460179/82203883 460745/82203850 

460348/82203955 460829/82203959 461320/82203976 460349/82203980 460746/82203869 

460350/82203957 461308/82203988 461325/82203971 460528/82203866 460749/82203858 

460362/82203960 461310/82203982 461328/82203964 460529/82203978 460807/82203851 

460515/82203985 461311/82203986 461329/82203963 460531/82203984 460821/82203890 

460822/82203865 460827/82203868 461303/82203945 461321/82203968 461324/82203970 

460824/82203896 461278/82203990 461319/82203975 461322/82203967 461336/82203951 

 

No dia 12/01/2022 foi realizada uma reunião entre as equipes da Cemig D e 

representantes da empresa TAVRIDA, onde foi apresentada uma proposta de solução 

para o problema. A proposta ainda está em processo de avaliação onde precisa ser 

testada e aprovada pela Cemig D para viabilidade da aplicação dos equipamentos nas 

obras. Ainda não foi apresentado um prazo estabelecido para conclusão dos testes, mas 

está sendo tratado de forma urgente. Em breve a situação será normalizada.  

 

Orientamos às empresas que adquiriram os equipamentos para aguardarem a 

comunicação de liberação da aplicação desses. Não sendo possível e/ou persistindo 



 
 

 

 
 

dúvidas, orientamos realizarem o acionamento de um represente da Empresa TAVRIDA 

para esclarecimentos. 

 

Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” através do 

portal Cemig www.cemig.com.br/atendimento. 

 

 

Atenciosamente, 

Robson da Mata Irias 

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa 

Tensão - EM/PE. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022. 
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