
PROPOSTA COMERCIAL:  2021 - 5026 DATA:

CLIENTE: Antonio Rodrigo da Rocha Morales LOCAL: São Paulo

1.  OBJETIVO 

2. QUEM SOMOS

9 - Nós facilitaremos a obtenção do financiamento que você precisar com nossos parceiros financeiros.

15/06/2021

- Fornecimento e instalação de Gerador Solar Fotovoltaico on-grid (ligado à rede elétrica) e de todo o serviço técnico 
especializado para implantação  e homologação de geração de energia solar fotovoltaica. 

A EverSun Energia Solar é uma empresa especializada em habilitar seus clientes a produzir sua própria energia elétrica 
através da geração fotovoltaica .

Nós cuidamos de todo o processo de adoção de energia fotovoltaica em sua residência ou empresa, incluindo:

-  Engenharia e projeto
-  Fornecimento de equipamentos
-  Instalação e comissionamento
-  Regularização da produção própria de energia elétrica
Nossos diferenciais:

 1 - Engenharia especializada de alta qualidade técnica, somos uma empresa registrada no CREA.
 2 - Somos uma empresa séria comprome da com qualidade e sustentabilidade, fazemos parte a Associação 

Brasileira de Energia Solar e do Green Building Council.
 3 - Nossos clientes são protegidos contra imprevistos, temos seguro que cobre qualquer dano ou prejuízo acidental 

causado a um cliente.
 4 - Nossa equipe técnica é especializada e possui cer ficações de segurança no trabalho. 
 5 - Nós u lizamos apenas equipe própria e de empresas parceiras credenciadas de alta qualificação técnica. Não 

repassamos instalações a instaladores independentes sem qualificação. Queremos cuidar de tudo para assegurar 
um alto padrão de qualidade.

 6 - O engenheiro responsável estará presente em toda a duração da instalação.
 7 - Temos um pós-venda diferenciado. Se eventualmente ocorrer algum problema com um equipamento, o 

problema é nosso, não seu. 
8 - Nós acompanharemos sua geração mensalmente no primeiro ano, lhe fornecendo relatórios mensais e 
identificando qualquer problema que ocorra.
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3.  O QUE VOCÊ GANHA COM A ENERGIA SOLAR

- Geração média mensal de: KWh

- Redução média no valor da conta de Luz: R$

- Economia no custo por kwh da energia: 

Custo atual por KWh:  R$

Custo por KWh com energia fotovoltaica:  R$ 

- Retorno do  investimento: 3 anos e 5 meses

- Taxa interna de retorno: ao ano

- Seu imóvel vai se valorizar

- Você contribuirá para um planeta mais saudável 

- Você estará protegido contra aumentos futuros na energia elétrica.

4.  QUANTO VOCÊ INVESTIRÁ PARA TER ESTES BENEFÍCIOS

Valor total (equipamentos + serviços): R$

- parcelado em 12 X sem juros no cartão de crédito

- financiado pelo banco BV em até 72 x de: R$

Valor à vista (7,45% de desconto):  R$

402

16.673,91

380,32

15.431,70

Isso significa que o retorno financeiro que você terá será muito superior a investimentos no mercado financeiro.

Se você decidir vender ou alugar seu imóvel, isso será mais fácil pois será um imóvel que não terá gastos com energia 
elétrica.

Você utilizará apenas energia 100% limpa e fará sua parte contribuindo para reduzir o aquecimento global.

Os custos da eletricidade têm aumentado 10% ao ano e a situação pode ficar ainda muito pior com o aumento da 
demanda de energia que virá com carros elétricos.

38%

341
92,7% do valor da conta

Essa será a redução média ao longo do ano. O sistema é projetado para você pagar apenas a tarifa mínima de ligação. 

85%
0,85

0,13

O custo da energia com o sistema fotovoltaico considera a geração de energia ao longo de sua vida do sistema e 
investimento realizado.

Isso quer dizer que o valor que você economizará neste período será equivalente ao investimento que você fez e que 
toda economia que você fará depois disso é um puro benefício financeiro que você terá.
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5.  DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

- Potência do gerador fotovoltaico (KWp):

- Número de painéis fotovoltaicos:

- Potência dos painéis fotovoltaicos: 450 Wp

- Marca dos painéis fotovoltaicos: Jinko

- Tipo de inversor: String

- Quantidade de inversores: 

- Modelo do inversor: GROWATT-3K monofásico 220v

- Transformador: Não necessário

- Sistemas de proteção de rede elétrica: Sring Box CC e Quadro CA

- Cabos elétricos: padrão solar 4 e 6 mm

- Estruturas de fixação: em alumínio e aço inoxidável 

- Geração de energia média mensal (KWh):

- Área necessária de telhado para instalação (m²):

- Carga de peso adicional sobre o telhado: 18 kg/m²

6.  SERVIÇOS INCLUSOS 

Além dos equipamentos, esta proposta inclui os seguintes serviços:

- Avaliação do local de instalação do gerador fotovoltaico.

- Projeto do sistema de Geração fotovoltaica.

- Preparação da documentação e suporte para regularizar a microgeração de energia elétrica na 

   concessionária de energia elétrica.

- Instalação do sistema de geração fotovoltaica.

- Monitoramento da operação do sistema fotovoltaico por 1 ano.

Não está incluso nesta proposta: 

a) Eventuais custos com obras civis (por exemplo, embutir eletrodutos em paredes); 

b) Eventuais ajustes na estrutura elétrica do imóvel apontados como necessários pela 

     concessionária de energia.
c) Ajustes, manutenção, alteração ou parametrização de equipamentos em cabine primária de

energia em locais com entrada de energia em média e alta tensão.

3,60
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7.  GARANTIAS

- Painéis fotovoltaicos: 12 anos contra defeitos de fabricação 

25 anos de garantia de eficiência 

- Inversores: 5 anos

- Estruturas de fixação: 12 anos

- Demais materiais: 1 ano

- Instalação: 2 anos

8.  PRAZO DE CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

9.  COMO FUNCIONA A MICROGERAÇÃO DE ENERGIA

1. Painel solar transforma a energia do sol em energia elétrica com corrente contínua. 

 

O prazo para a entrega de todos os materiais necessários para o início dos trabalhos é de 30 dias. Considerando os 
trâmites legais de registros estabelecidos pela ANEEL, o prazo para homologação do sistema varia entre 45 e 60 dias. 

2. Inversor fotovoltaico transforma a corrente contínua gerada pelos painéis solares em corrente alternada que pode 
ser usada na residência.
3. O sistema fotovoltaico é conectado no seu quadro de distribuição de energia e assim irá suprir energia para tudo o 
que estiver conectado na tomada.
4.  A energia solar produzida pelo seu sistema fotovoltaico é consumida pelos aparelhos elétricos como geladeira, 
micro-ondas, ar-condicionado, etc.
5. Quando a energia produzida é maior que a utilizada, ela é alimentada na rede elétrica e gera créditos que podem ser 
usados posteriormente na residência onde o sistema está instalado ou mesmo em outro imóvel (servido pela mesma 
concessionária e com o mesmo CPF).

Avenida da Barra, 65 – Loja 1
Aldeia da Serra – Barueri

Tel. 11 2853-5161
11 97300-8726



10.  DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta proposta é válida por 10 dias.

 

Barueri,  15  de junho de  2021.

EverSun Energia Solar

Será necessária uma visita técnica, para verificar as condições do local de instalação (avaliação de estrutura e área para 
instalação de equipamentos), podendo ocorrer alteração da proposta em função destas condições.
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