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AMBILED ENERGIA RENOVAVEL  

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Nᴼ de proposta: PC0125-21 

Cliente:  

Sra. Gisele Cristina Peres 

drcardoso48@hotmail.com 
 

13 99778 2267 

Praia Grande, São Paulo 

Conforme solicitação do Sra. segue proposta comercial referente a instalação do gerador de energia 

fotovoltaica, para suprir o consumo de energia fornecida com base nas informações passadas pelo 

mesmo em torno de 430Kwh/mês. 

Opção 1: 

KIT GERADOR FOTOVOLTAICO TELHADO FIBROCIMENTO – 3,35KWP 

  

  

OBS. Sistema de Geração tipo “On Grid”, ou seja, a energia gerada é totalmente descarregada 

na rede elétrica do cliente não necessitando banco de baterias, então a geração se limitara com a 

presença de luminosidade solar podendo diminuir o rendimento e a não produção em dias chuvosos e 

período noturno. 

Técnico Responsável 

Eduardo Genes Marcelino 

19-98259 8982 

eduardogmarcelino@yahoo.com.br    campinas 13 de janeiro de 2021  

mailto:eduardogmarcelino@yahoo.com.br
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CUSTO TOTAL 

 

Kit Gerador de Energia, Mão de Obra, Projeto e Homologação* 

 

Opção 1  

KIT GERADOR FOTOVOLTAICO TELHADO CERAMICO 3,35KWP  

10 painéis solares 335W  POLICRISTALINO 

R$    16.200,00 A VISTA 

Financiamento   

Carência 60 dias  

R$ 1.578,62 mês em 12 parcelas 

R$ 852,62 mês em 24 parcelas 

R$ 602,35 mês em 36 parcelas 

R$ 493,75 mês em 48 parcelas 

R$ 427,80 mês em 60 parcelas 

R$ 388,62 mês em 72 parcelas 

R$ 368,78 mês em 84 parcelas 

 

 

 

 
*Obs.: estão inclusos a instalação dos equipamentos, elaboração do projeto, emissão de documentação exigidas pela concessionaria, entrada de pedido 

de micro geração junto a concessionaria, solicitação de visita técnica e troca do relógio. 

Não estão inclusos quais quer outros tipos de serviço caso seja necessário (troca de fiação elétricas, serviços de alvenaria, serralheria, entre outros que 

não façam parte do projeto), caso seja necessária alguma atualização o contratante se responsabilizara pela execução do mesmo. 

Validade da proposta: 10 dias preços variáveis de acordo com o dólar  

Garantia: - Inversores com 05 anos contra defeitos de fabricação, posto em fábrica. Módulos FV com garantia de 25 anos na 

geração de energia (80% de eficiência) dos módulos fornecidos pelo fabricante. E 12 anos contra defeito de fabricação. - String Box e 

Estrutura com 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação postam em fábrica 
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INSTALAÇÃO: 

Prazo de emissão:  

- Projeto e ART de projeto 10 dias uteis,  

- Homologação de 15 a 90 dias (tempo dependente da concessionária da região de instalação) 

- Montagem e configuração das placas solares, instalação dos inversores, configuração do sistema, 

emissão de TRT e partida.  

Prazo de entrega equipamento: até 15 dias uteis após emissão de nota 

Prazo de montagem: 7 dias uteis - Emissão ART (TRT) de execução  

  

 

 


