
 

 

 

 

P R O P O S T A  P O R  

E X T R E M E  S O L A R  

 

 

 

C L I E N T E  

R E N A T O  

M A R I C A  -  R J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 
COMERCIAL 
Sistema de Geração Solar Fotovoltaica 
On Grid 



 
 

 

(21) 99419-2244 
contato@extremesolar.com.br 

https://extremesolar.com.br 
 

1. Proposta Comercial 
 

Para: RENATO 

CPF: - 

Endereço: Marica – RJ 

Tel.: - 

E-mail: - 

Assunto: Proposta Comercial Energia Solar Fotovoltaica Extreme Solar 

 

2. Quem Somos 
Empresa carioca especializada em projetos, homologação, instalação e manutenção 
de sistemas de energia solar fotovoltaica, fundada em 2017 por dois engenheiros 
eletricistas. Focados na qualidade, seja no atendimento ao cliente diferenciado ou nos 
componentes que vendemos e instalamos. Não queremos apenas vender, mas sim 
fazer com que o cliente tenha uma experiência agradável e satisfatória.  
Trabalhamos sempre com equipamentos das melhores marcas do mercado e estamos 
sempre prontos para lhe atender. 

2.1. Projetos Recentes 
 

   
Rio de Janeiro – RJ 

9,9kWp 
Santos – SP 

3,96kWp 
Rio de Janeiro – RJ 

5,36kWp 
 

3. Sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede (On Grid) 
 

O sistema proposto trabalha no modelo On Grid, que é caracterizado por estar 
integrado à rede elétrica, sendo capaz de abastecer a rede distribuidora com a energia 
excedente produzida, gerando assim créditos para consumo posterior que terão uma 
validade de 60 meses para utilização conforme a Resolução normativa 687 da ANEEL. 

 

mailto:contato@extremesolar.com.br


 
 

 

(21) 99419-2244 
contato@extremesolar.com.br 

https://extremesolar.com.br 
 

3.1.  Descrição do sistema 
 

 
Figura 1 - Funcionamento do Sistema Fotovoltaico Conectado à rede (On-Grid) 

 

 

Painéis fotovoltaicos policristalinos categoria A do Inmetro, todos 

homologados pela ANEEL com garantia de 25 anos e assistência técnica 

no Brasil. 

Os inversores irão captar a energia gerada pelas placas em CC (corrente 

contínua) e convertê-la para CA (corrente alternada). Funcionam 

integrados à rede elétrica possibilitando “injetar” na rede o excedente 

produzido pelas placas. 

Monitoramento online do sistema via smartphone e desktop* 

* conforme projeto dimensionado 

Nós trabalhamos com suportes de alta qualidade para garantir uma 

instalação adequada e segura conforme as normas de engenharia, 

podendo variar de peças prontas à feitas sob medida dependendo da 

necessidade do projeto. 
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4. Dimensionamento 
 

Foi dimensionado um sistema que gere em média 420kwh, a pedido do cliente. O 
nosso dimensionamento leva em consideração uma perda de 20% em relação ao 
divulgado pelo fabricante, a fim de garantir que o sistema supra toda a demanda 
mesmo em condições desfavoráveis: 
 

 
 
Resumo do sistema que será instalado na sua residência: 
 

 

mai/21 abr/21 mar/21 fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20 jun/20

470 520 540 610 570 550 500 510 490 510 450 460

Potência total do sistema 3,6 kWp

Geração média estimada por mês 430,2 kWh

Módulos Fotovoltaicos Phono

Potência 450 Wp

Numero de placas do Kit 8 un.

Inversor Growatt

Potência 3 kW

Área necessária (m2) 16 m²

Projeto, Instalação e 

Homologação
INCLUSO

Frete INCLUSO
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4.1. Componentes 
 

 
 

4.2. Geração de energia solar estimada mês a mês 
 

Previsão de valor da conta de luz após instalação do sistema de geração de energia solar. 

 
*Considerando um autoconsumo de 50%. 

 

Produção solar em comparação com o consumo mensal, já descontada a taxa obrigatória de 
100kwh mensal, referente às duas unidades consumidoras. 
 

 
 
 

Qtd O gerador de energia fotovoltaico é composto por:

4 STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA

4 STAUBLI CONECTOR MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO

50 CABO SOLAR NEXANS 47064 ENERGYFLEX AFITOX 0,6-1KV 1500V DC PRETO

50 CABO SOLAR NEXANS 43221 ENERGYFLEX AFITOX 0,6-1KV 1500V DC VERMELHO

1 INVERSOR SOLAR GROWATT ON GRID MIC3000TL-X 3KW MONOFASICO 220V 1MPPT MONITORAMENTO

2 ESTRUTURA SOLAR GROUP ASMTC220X000MD04 4 PAINEIS FIXADOR GANCHO TELHA COLONIAL SMART

2 ESTRUTURA SOLAR GROUP KSMTC220X000MD04 2 PARES PERFIL SMART TELHA COLONIAL 2,20M

8 PAINEL SOLAR PHONO PS450M4H-24TH 450W 144 CEL. MONO PERC HALF CELL 20,67% EFICIENCIA

mailto:contato@extremesolar.com.br


 
 

 

(21) 99419-2244 
contato@extremesolar.com.br 

https://extremesolar.com.br 
 

5. Percentual de economia na conta de luz (projetado) 
 

 

6. Análise financeira e Investimento 
 

 

*Economia mensal média no 1º ano. Economia progressiva devido a inflação tarifária. 

  

 

ATENÇÃO: Conforme solicitado segue acima uma estimativa de custos do sistema fotovoltaico. Os valores não refletem com 
exatidão o valor da execução, podendo este variar positiva ou negativamente. Para a cotação de valores exatos, são necessárias 
informações detalhadas e avaliação local do lugar onde o kit será instalado. 
 
** Crédito Sujeito à aprovação. 
Taxas podem variar, para mais ou para menos, mediante análise de crédito da instituição financeira. 
**As taxas variam entre 0,75%a.m até 1,54%a.m (dependendo do prazo escolhido) 
***Condição de 0,75% a.m. para financiamento com 50% de entrada e saldo remanescente fixado em 24 vezes 

70%ECONOMIA

Despesa anual 

com energia

Economia 

anual

R$ 7.575,38 R$ 5.191,70

3 anos

Despesa anual 

com energia e kit 

Extreme Solar

R$ 2.383,69

Retorno de investimento em no máximo

R$ 129.792,47

Economia em 25 anos

Forma de Pagamento

À vista

Kit de Energia Solar 10.772,77R$                  *venda direta com o fornecedor

Projeto, Instalação e Homologação 7.828,29R$                     *em até 2x sem juros

Valor total do investimento 18.601,06R$                  

Quantidade de Parcelas Valor parcelas

BV Financeira 12 1.829,84R$                                                 

24 982,95R$                                                    

36 709,66R$                                                    

48 576,49R$                                                    

*sem entrada 60 499,49R$                                                    

72 455,10R$                                                    

84 445,45R$                                                    
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7. Retorno de Investimento (ROI) 
 

Simulação de investimento do valor do kit de geração de energia solar em comparação a 

outras aplicações comuns no mercado. 

 

*Os valores calculados no simulador são aproximados, não necessariamente representando a realidade, devido a variações das taxas e juros. Para essas 

variáveis, foram considerados os seguintes valores: TR (0%), Selic (4,25%) e IPCA (4,01%). Para os rendimentos, foram consideradas as seguintes taxas: 

Poupança (2,98%) e Tesouro Direto (5,38%), 

 

8. Condições Gerais 
 

Entrega em até 60 dias a partir do pagamento da primeira parcela. 
Consulte nossa equipe para simulações de financiamentos com entradas diferenciadas. 
 

9. Observações 
 

Esta proposta é válida por 7 (sete) dias e não inclui serviços de alvenaria. 
 
Este é um orçamento preliminar, os valores podem sofrer alterações após a vistoria 
técnica no local da instalação. 
 
*A vistoria técnica é obrigatória e sem custo para o cliente. Nela um de nossos 
engenheiros eletricistas irá avaliar o local da instalação para verificar se a estrutura 
suporta o peso do equipamento, a existência de sombras no local onde serão 
instaladas as placas, o espaço disponível para instalação, entre outros pontos. 
** Caso a vistoria seja muito distante, será cobrado o valor da viagem. Este valor será 
descontado do valor final após fechamento do contrato, não onerando o cliente. 

 

Valor 

Aplicado

Retorno no 

primeiro ano

% de 

retorno

Poupança 18.601,06R$    553,38R$            3%

Tesouro Direto 18.601,06R$    1.000,74R$        5%

Energia Solar 18.601,06R$    6.328,02R$        34%
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10. Garantia 
 

 
 

11. Segurança 
 

Empresa 5 estrelas no Portal Solar. O maior portal de energia solar do país. 
 
 

 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2021. 
 
 
 
 
 

                                                 
______________________ 

Rafael Lemos 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 2016103482 

______________________ 
Rogerio Nazareno 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 2016130632 
 

Equipamento Garantia Responsável

Estrutura e Fixação 10 anos - defeito de fabricação Fabricante

10 anos - defeito de fabricação Fabricante

25 anos - perda de eficiência Fabricante

Inversor 05 anos - defeito de fabricação Fabricante

Instalação 1 ano Extreme Solar

Módulos
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