
Cliente:

Endereço para instalação:

Cidade/Estado:

E-mail:

Telefones:

UC da Unidade Geradora:

UC para compartilhamento de créditos: 0

Ilan Kanfir (19) 99777-8702 - ilan@azzon.com.br

Olha só: apenas com esses dados, é possível afirmar que, quando seu sistema estiver em

funcionamento, você vai ajudar a salvar o planeta, pois deixará de emitir 75 toneladas de

CO₂ em 25 anos! Para você ter uma idéia, isso é equivalente ao plantio de 2.033 árvores

adultas, ou 502.492 quilômetros percorridos por um carro popular!

Você também vai economizar consideravelmente: ao instalar seu sistema, você irá

reduzir o valor da sua conta de energia elétrica em até 95% (ou mais!). Os preços da

eletricidade são imprevisíveis, por isso, é importante se proteger dos aumentos. Você

também terá a tranquilidade de saber que seu sistema solar estará fornecendo energia

limpa e renovável. E, em alguns casos, até devolvendo energia excedente para a rede,

que poderá ser compartilhada.

Araras, 19 julho 2021

PROPOSTA Nº P3887 - 0 

Bauru-SP

OLÁ, ANTONIO

Você solicitou um orçamento do nosso sistema de energia elétrica solar (energia

fotovoltaica). Como nossos projetos são personalizados, projetamos uma solução

especialmente para você!

Antônio

Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, 1455



▪ Mínimo de 80% de potência nominal por até 25 anos, garantidos pelo fabricante.

▪ Condução do processo de ligação do sistema fotovoltaico junto a concessionária de energia 

local pelo nosso departamento de engenharia;

▪ Projeto elétrico e regularização do sistema junto à distribuidora de energia, em conformidade 

com a resolução 687/2015 da Aneel, inclusive documentação técnica completa do projeto - 

diagrama unifilar e ART;

▪ Fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários para o sistema fotovoltaico;

Sua proposta inclui:

▪ Projeto detalhado de todo o sistema fotovoltaico;

▪ Instalação do sistema fotovoltaico;

▪ Recolhimento de ART para projeto e instalação do sistema fotovoltaico;

▪ Frete dentro do município, custos de pré-visita, instalação e comissionamento do sistema;

▪ 10 anos contra vícios de fabricação dos painéis, garantidos pelo fabricante;

Azzon Energia 

Rua Tiradentes, 878 - sala A - Centro - Araras / SP

▪ Monitoramento online diário e relatório mensal com a análise do comportamento do sistema 

e consumo;

▪ Produto segurado (risco de engenharia e instalação).

 Garantia:

▪ 02 anos sobre a instalação, garantido pela Azzon;

▪ 10 anos sobre os inversores, garantidos pelo fabricante;



Distribuidora: CPFL

Grupo tarifário: RESIDENCIAL-BIFÁSICO

Consumo médio (kWh/mês): 370

Demanda contratada (kW):

Potência de pico do sistema (kWp): 3,15

Geração média mensal aproximada (kWh/mês): 364

Porcentagem de economia estimada: 90%

Marca e modelo do inversor: 1 inversor GROWATT de 2,5 kW

Marca e modelo dos paineis solares: PHONO 450 Wp

Área necessária no telhado (m²): 15

Peso total dos paineis e estrutura: 165

Rua Tiradentes, 878 - sala A - Centro - Araras / SP

Seu projeto  

Aqui na Azzon, nós 

cuidamos de todo o seu 

projeto. Ele é estudado, 

personalizado e 

exclusivo, de acordo 

com sua necessidade, 

visando sempre o 

melhor desempenho 

para sua economia.

Créditos acumulados depois de 12 meses de uso : 10 kWh. Esses créditos têm validade de 60 meses.

 Comportamento esperado do seu sistema:

Azzon Energia 
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 Geração estimada  Consumo  Uso de crédito  Geração de créditos  Conta (kWh)



 Valor total (materiais e serviços): 14.500,00R$           

 Economia média anual: 3.422,80R$             

 Retorno anual: 24%

 Retorno mensal: 1,97%

 Retorno sobre o investimento:

20.150,52R$           

94.680,31R$           

236.818,72R$         

*Simulação de financiamento aproximada

 Consumo médio mensal: 318,20R$                 

 Parcelamento em 36x: 469,22R$                 

 Parcelamento em 48x: 369,17R$                 

 Parcelamento em 60x (carência de 2 meses): 309,50R$                 

Serviços de engenharia Serviços de gerenciamento de projetos
Projeto Trâmites junto às instituições  de crédito

de energia local

Instalação e montagem

ART de projeto e instalação

Azzon Energia 

Rua Tiradentes, 878 - sala A - Centro - Araras / SP

 Retorno do investimento acumulado em 5 anos:

 Retorno do investimento acumulado em 15 anos:

 Retorno do investimento acumulado em 25 anos:

Comissionamento

Sistema de monitoramento remoto

String box

Compra de materiais

Estrutura de fixação DPS

Conectores padrão MC4 Quadros 

Homologação e trâmites junto a Concessionária 

Cabos elétricos com proteção UV Eletrodutos

 Investimento e condições:

3 anos e 9 meses

7 painéis PHONO de 450 Wp Cabos elétricos

 Detalhamento de materiais e serviços:

Gerador fotovoltaico Materiais elétricos para baixa tensão
1 inversor GROWATT de 2,5 kW Disjuntores 

* esses valores poderaõ ter pequenas alterações devido as taxas bancárias



30 dias

30 dias

2 dias

30 dias

4 dias

 R$           1.146 

Azzon Energia 

Rua Tiradentes, 878 - sala A - Centro - Araras / SP

▪ O valor do projeto e a homologação já está incluso no preço final:

 ▪ Cabe ao cliente o fornecimento do consumo exato do empreendimento.

 ▪ Um dos nossos maiores cuidados é com a vedação (vedação com PU e manta asfáltica) 

dos pontos de fixação da estrutura e a preservação do telhado.

 ▪ Seu sistema começa a funcionar logo pela manhã, gerando assim energia elétrica de 

acordo com a intensidade da luz. Você está gerando boa parte do seu consumo e pode 

até gerar um excedente, criando assim créditos energéticos para consumir depois. Caso 

tenha gerado créditos durante o dia, você os consome à noite possibilitando até zerar seu 

consumo de energia total.

▪ Você não precisa de bateria para armazenar energia, o próprio medidor da 

concessionária contabiliza todos os seus créditos.

▪ A parte de energia injetada na rede pública será contabilizada em kWh pela 

concessionária como créditos de energia em sua conta. Esses créditos serão abatidos da 

sua conta mensalmente até chegar ao mínimo que, no seu caso, é de: 40 kWh/mês. Esse 

sistema de créditos é regulamentado pela resolução 687/2015 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, que impõe estritas regras às concessionárias e aos seus clientes (créditos 

cumulativos por 60 meses).

 ▪ Sua unidade solar é monitorada remotamente para garantir que seu sistema está 

funcionando com a eficiência ideal. Você poderá acompanhar em tempo real o quanto 

você está economizando.

 ▪ Prazo de homologação: 

 ▪ Validade da proposta: 

 Observações:

Prazos e validade:

 ▪ Prazo de parecer de acesso: 

 ▪ Prazo de entrega dos materiais: 

 ▪ Prazo de instalação: 



E por assim estarem juntos e contratados, as partes assinam o presente documento.

Azzon Energia Elétrica Solar

Lucas Fernandes/ Ilan Waisberg

Azzon Energia 

Rua Tiradentes, 878 - sala A - Centro - Araras / SP

Segundo uma estimativa feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a micro geração

distribuída deverá atingir a marca de 1,2 milhão de instalações em 2024. Isso significa mais de um

milhão de famílias economizando dinheiro, se beneficiando de contas mais baixas e utilizando

energia limpa e renovável. Juntos, estamos criando um planeta movido pelo Sol. Chegou a sua

hora de começar a usufruir da energia solar e economizar!

Araras, 19 julho 2021

Cliente

Antônio

▪ A proposta comercial final somente será validada após reunião técnica e comercial junto ao 

cliente.

▪ Obras civis para instalação do inversor e/ou paineis;

▪ Adaptação na rede elétrica do local e da concessionária de distribuição de energia para sistemas 

acima de 75 KWp;

▪ Instalação ou adaptação da rede do imóvel para conexão do sistema Wi-fi de monitoramento, 

caso o imóvel não estiver equipado;

Ajude a salvar o planeta: sua unidade solar é uma mini-usina de geração de energia elétrica em

seu telhado, produzindo energia limpa e renovável para sua casa. Isso reduz as emissões de CO2

e nossa dependência de combustíveis fósseis, e a energia solar é excelente para o planeta e para

o seu bolso.

▪ Reparos e danos causados por instalações elétricas anteriores e fora da norma vigente;

 Não está incluso em sua proposta:

▪ Materiais de instalação acima do previsto na proposta;

▪ Obras civis para e/ou adequação do padrão de entrada (se necessário);

▪ Obras de infraestrutura, alvenaria, valetas, terraplanagem, linhas aéreas, soterradas, drenagem 

etc;

▪ Estabilizador para os aparelhos que não suportam variação de tensão;


