
PROPOSTA COMERCIAL

Projeto Turn Key

Data da Proposta: 30/06/2021

Nr.Proposta: 004721/1

Unidade: Valinhos - SP

Fabio (Sunalizer *)

Ribeirão Pires/SP

SOBRE A ELSYS

Empresa brasileira com 30 anos no mercado de eletroeletrônicos e telecomunicações, com

produtos e serviços nas linhas de TV, Telefonia, internet, Segurança, Áudio, Acessórios,

Assistências e Energia Solar, comercializados por uma rede de 30.000 lojistas em todo o Brasil.

Com fábrica em Manaus, a ELSYS produz produtos e desenvolve soluções para empresas

líderes dos mercados da linha branca e marrom. A ELSYS possui áreas próprias de Engenharia,

Pesquisa e Treinamento, garantindo tecnologia de ponta, qualidade e confiança. No segmento

de Energia Solar, oferecemos portfólio diversificado, flexibilidade e pronta entrega. O modelo

comercial da empresa foi desenvolvido para atender às necessidades de empresas de todos os

portes, otimizando a operação junto ao cliente final.





Escopo da proposta

Fornecimento de gerador solar fotovoltaíco em regime turn-key, incluindo:

Equipamento que compõem o gerador

Projeto básico e executivo com recolhimento de ART junto ao CREA

Mão de obra especializada para instalação, testes e start-up

Submissão do projeto à concessionaria local e acompanhamento para aprovação

Equipamentos e materiais

Gerador fotovoltaico com potência: 4,00 kWp (Conforme a potência calculada pelo sistema)

                                Item       Quantidade
Monitoramento microinversor - dtu-w100 - hoymiles             01

Cabo multipolar hepr 3x4,00mm 0,6/1kv multinax flex - cobrecom             22

Cabo fotovoltaico pt 4mm - cobrecom             06

Cabo fotovoltaico vm 4mm - cobrecom             06

Microinversor mi-1200 - 2mppt - 1200w - monofásico (220v)             02

Conector mc4 - par             02

Dps ca - citel 255v 30ka ii             02

Endcap macho - hoymiles             01

Conector ca ip68 fêmea - hoymiles             01

Disjuntor ca - 2p-25a - weg             01

Conector mc4 - par             08

Dps ca - citel 255v 30ka ii             02

Endcap macho - hoymiles             01

Conector ca ip68 fêmea - hoymiles             01

Disjuntor ca - 2p-25a - weg             01

Módulo fv mono 400w - trina - tsm-de09 (disp. em 28/06)             10

Trilho 4,20m - tl40404p - spin             06

Suporte telha cerâmica - krh - spin             16

Grampo terminal 35mm - ktf35 - spin             08

Grampo intermediário 35mm - kcf35 - spin             16

Kit presilha microinversor - spin             06

Junção trilho - kltl4040 - spin             04

Microinversor mi-700 - 2mppt - 700w - monofásico (220v)             01

Frete Incluso

Investimento total (à vista): R$ 18.706,06

Impostos Inclusos: PIS + Cofins = 9,25% (conforme CONFAZ 101/97: sistemas FV estão isentos 
de ICMS e IPI)

Temos opções de financiamento pelos bancos Santander e Votorantim, com taxas à partir de 1%

Consulte detalhes com o nosso departamento comercial.



Avaliação econômica

Geração média anual projetada: 4.800 kWh

Economia anual estimada: R$ 3.758,40

Taxa de retorno calculada para o projeto: 20,09 % / ano

Tempo para retorno dos investimentos: 5 anos

Condições gerais de fornecimento

1. O cliente deverá disponibilizar espaço seguro para armazenamento do equipamento.

2. A instalação prevê um acabamento aparente, com uso de canaletas/eletrodutos. Qualquer
outro tipo de acabamento não está previsto na proposta.

3. Valores apresentados válidos para compra do sistema completo.

4. Validade da proposta: 5 dias

Exclusões

1. Avaliação civil e estrutural bem como os reforços necessários da edificação como: lajes,



vigas, baldrames, pórticos, coberturas e telhados. Não se limitando a esses. Sugerimos que
essas ações sejam feitas previamente junto a um arquiteto ou engenheiro de confiança.

2. Alterações na rede elétrica local, tais como: Aterramento, alterações de padrão de entrada
(mudança de fase), troca de disjuntor principal, modernização necessária para aprovação da
homologação com a distribuidora, proveniente ou não de comentários de aprovação de pedido
de homologação, entre outros.

3. Manutenção ou correções ocasionadas por mau uso do cliente, ou por intervenções não
aprovadas pela distribuidora de energia local.

4. Trabalhos de marcenaria, serralheria, alvenaria e pintura.

5. Quaisquer itens não mencionados nesta Proposta.

Garantias e Suporte Técnico

Módulos:Trina e Zn Shine: (12 anos) - Estruturas de fixação: (12 anos) / Cabos, disjuntores e

String Boxes: (01 ano)

Inversores: Elsys: 07 anos (monofásico) / 05 anos (trifásico*) - Goodwe: (05 anos) - Hoymilles:
(12 anos) - Fronius: (2 + 5 anos)


