
Antônio

Bauru - SP

PROPOSTA COMERCIAL

Antônio

Bauru - SP

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Soluções com Qualidade e Confiança!



343,43 

R$ 283,00

NOSSO COMPROMISSO

Somos uma empresa voltada a oferecer soluções na área elétrica,  
oferecendo serviços de qualidade e inovadores no ramo da 

sustentabilidade.com profissionais qualificados e compromissados. Com 
mais de 200 projetos homologados. Confiança se conquista!

ESCOPO DO PROJETO

Módulos fotovoltaicos: 6

Potência do sistema: 2,700 kWp 

Base de consumo: 350,00 kWh/mês

Área necessária para instalação: 12,882 m²
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GERAÇÃO SOLAR (kWh/mês)

kWh

4.121,11 

R$ 3.396,03

kWh

Este Sistema gera 
uma economia 

mensal de

Dentro de um ano 
de instalação sua 

economia é de

www.argoseng.com.br

*  Valor calculado com base na média histórica de radiação solar da região, e sujeito a variação em função das condições 

climáticas



www.argoseng.com.br

INVESTIMENTO PROPOSTO

Para fornecimento dos equipamentos, componentes, projeto executivo, instalação, 
procedimento de legalização para conexão à rede do Sistema Fotovoltaico, Nossa 

proposta preliminar considerando as informações atuais desse projeto:

R$ 13.900,00

A vista:
- Faturamento direto dos materiais, a vista.

- Valor de instalação a vista.

Financiamento bancário
- Somos cadastrados e aptos ao financiamento bancário em qualquer instituição 

financeira com possibilidade de parcelamento em até 72 vezes.

ANÁLISE FINANCEIRA

Gasto anual sem a 

Argos Engenharia:

R$ 3.461,86 

Gasto anual com a 

Argos Engenharia*:

R$ 988,87 

Retorno do 

investimento:

3 Anos
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Payback

Bom para o planeta e bom para seu bolso

* Valores podem sofrer variação devido a ajustes tarifários e de impostos. 

** Esses valores são referências, e podem sofrer alterações de acordo com a faixa de consumo elétrico.

Seu sistema está projetado para gerar energia por pelo menos 25 anos. Durante esse 
período, você estará ajudando a emitir menos CO2. Sabe o que isso significa?

955

Árvores salvas

153

Toneladas de CO2 
não emitidas

30

Anos de um carro 
fora de circulação

TOTAL



COMPONENTES DO SISTEMA

Não necessita 
de baterias

Produza energia durante 
o dia e gere créditos

para consumir durante a 
noite

O sistema proposto faz uso de Inversores, modelo central que tem uma enorme 
quantidade de recursos totalmente integrados:

1 Kit Sistema solar

1.1 INVERSOR SOLAR GROWATT 3KW WLAN unid. 1,00

1.2 PAINEL SOLAR JINKO TIGER PRO 450W MONOCRISTALINA unid. 6,00

1.3 STAUBLI CONECTOR MC4 unid. 8,00

1.4 CABO SOLAR NEXANS mt 100,00

1.5 ESTRUTURA PARA TELHADO COLONIAL vb 2,00

1.6 FRETE vb 1,00

2 Projeto / Instalação /  Certificação do sistema

2.1 Instalação do sistema / execução de projetos e documentação vb 1,00

Equipamento de alto padrão, um dos melhores do mercado com total monitoramento 
via celular ou computador

www.argoseng.com.br



São José do Rio Preto,

ARGOS Engenharia
E-mail: argos@argoseng.com.br

sexta-feira, 16 de julho de 2021

GARANTIAS DOS PRODUTOS

• Módulos solares: 
12 anos contra defeito de fabricação

25  anos 84,8% de eficiência

• Inversor Solar:
5 anos contra defeito de fabricação

• Serviço de instalação:

A presente proposta comercial de implementação do sistema fotovoltaico, 
inclui garantia de 1 ano sobre a instalação. Não contemplando manutenção ordinária 

(limpeza do sistema; eventualidade externa, ocasionando falha dos componentes) e 

somente extraordinária em caso de substituição em garantia, desde que os mesmos 
estejam dentro da validade de garantia do fabricante.

Todos os equipamentos contêm selo “A” de eficiência do INMETRO e 
certificações internacionais.

O escopo e orçamento do serviço de instalação estão vinculado a uma visita técnica, 
que será realizada por um engenheiro especialista e qualificado em instalações de 

plantas FV, obras, civis e estruturais, que venham ser de relevância para a 
instalação dos equipamentos. Essas obras não estão inclusas no orçamento;

Esperamos que o presente orçamento corresponda as necessidades, e, colocamo-

nos ao inteiro dispor, para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais.

Proposta com validade de 10 dias a partir desta data.

www.argoseng.com.br

mailto:argos@argoseng.com.br

