
 
 

1 
 

São José dos Campos, 17 de março de 2021 

 

Prezado Wilson, 

Primeiramente agradecemos pela oportunidade de apresentação de proposta para 

fornecimento de sistema solar fotovoltaico para geração própria de energia para seus imóveis.  

Nossa empresa trabalha de forma a intermediar os clientes, a concessionária de energia elétrica 

e os distribuidores de equipamentos (kits Fotovoltaicos), ou seja, vendemos a solução instalada 

e homologada. Assim sendo, na presente proposta, contemplamos o fornecimento de 

equipamentos de primeira linha, projeto homologado junto à concessionária local e instalação 

dos equipamentos no(s) local(is) das opções apresentadas. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

Este sistema permitirá que você gere sua própria energia, consumindo instantaneamente no 

local determinado e enviando o excedente para a companhia de energia elétrica local - no caso, 

Elektro - permitindo que você fique com um crédito em kWh, que poderá ser consumido em até 

cinco anos, estando de acordo com as resoluções normativas 482/2012 e 687/2015 da ANEEL. 

 

Especificações Técnicas (composição dos kits fotovoltaicos): 

 Placas ou módulos fotovoltaicos (que transformam a luz do sol em energia elétrica 

Corrente Contínua).  

 Cabos (fios elétricos) de corrente contínua (que transportam a energia em corrente 

contínua até os inversores). 

 Inversores de Frequência (que transformam a corrente contínua em corrente alternada 

para utilização no estabelecimento). 

 Caixas de proteção de Corrente contínua. 

 Estrutura para fixação das placas no telhado ou solo. 

 

Nossa empresa ainda fornece, SEM custo adicional: 

 Cabos (fios elétricos) de corrente alternada. 

 Caixas de proteção de corrente alternada. 

 Todo o sistema de aterramento do sistema fotovoltaico.  
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 Calhas simples para passagem dos cabos (fios elétricos) por fora da casa, (ver fotos 

anexa), caso o cliente deseje uma forma diferente, ou seja, se o cliente quiser que os 

cabos sejam embutidos (não apareçam), é necessária uma reavaliação e será cobrado 

separadamente. 

 

2. SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES RAOSOLAR: 

 Dimensionamento, projeto elétrico (diagrama unifilar) e potência elétrica a ser instalada 

do sistema de geração fotovoltaico devidamente assinado por Engenheiro Eletricista 

cadastrado junto ao CREA. 

 Memorial descritivo do sistema com todo o memorial de cálculo do sistema de geração 

de energia elétrica, nos moldes exigidos pela ANEEL e seguidos pelas Concessionárias 

de Energia Elétrica, devidamente assinado por Engenheiro Eletricista cadastrado junto 

ao CREA. 

 Relatórios dos equipamentos comprovando características técnicas e registro no 

INMETRO (ou órgãos competentes). 

 Atestados e/ou certificados de normas técnicas para montagem e instalação do sistema 

(NR-10, NR-35, entre outras) de toda a equipe instaladora. 

 Responsabilidade técnica, civil e criminal sob a instalação realizada no estabelecimento. 

 Assistência permanente para quaisquer eventualidades. 

 Emissão de ART(s) junto ao CREA para a execução da instalação. 

 Homologação junto a Concessionária de Energia elétrica para o funcionamento do 

sistema conforme normas regulamentadoras da ANEEL. 

 

** Todos os documentos acima são exigidos pela ANEEL, devendo ser elaborados dentro dos 

padrões da concessionária de energia local e entregues à mesma para análises pertinentes e 

autorização para a utilização de geração própria de energia (autônoma ou compartilhada). 
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3. VALORES – PROPOSTA COMERCIAL 
 

OPÇÃO 1 - CONSIDERANDO SISTEMA DE GERAÇÃO MÉDIA DE 550 KWH/MÊS (INVERSOR DE 

PAREDE “STRING”) 

 

 CARÊNCIA DE 90 DIAS 

OPÇÃO 2 - CONSIDERANDO SISTEMA DE GERAÇÃO MÉDIA DE 550 KWH/MÊS (MICRO 

INVERSORES) 

 

 CARÊNCIA DE 90 DIAS 

As condições apresentadas referem-se apenas a uma simulação e estão sujeitas reanálise de crédito, 

critérios de aprovação e elegibilidade da BV e da situação cadastral no ato da solicitação.  

 

4,69                         

397,96R$                

4.775,53R$            

31                             

MATERIAIS  UNIDADE QTDADE

14 PAINÉIS BYD 335  W, 1 INVERSOR DEYE 4 K (220 V), ESTRUTURA PARA 

TELHADFIBROCIMENTO VIGAS MADEIRA
CJ 1

TOTAL 19.127,35R$        

Espaço necessário para instalação (metros quadrados)

POTENCIA DO SISTEMA (KWP)

ECONOMIA GERADA (R$ - Média  mensal)

ECONOMIA GERADA (R$ - Média  anual)

NUMERO PARCELAS VALOR PARCELA
12 R$ 1.892,62
24 R$ 1.020,15
36 R$ 719,34
48 R$ 589,95
60 R$ 511,14

72 R$ 464,64
84 R$ 441,10

FINANCIAMENTO TOTAL

4,51                         

382,69R$                

4.592,25R$            

22                             

MATERIAIS  UNIDADE QTDADE

11 PAINÉIS CANADIAN 410 W, 03 MICRO INVERSORES APSYSTEM QS1 , ESTRUTURA 

TELHADO FIBROCIMENTO VIGAS MADEIRA
CJ 1

TOTAL 24.676,94R$        

ECONOMIA GERADA (R$ - Média  mensal)

ECONOMIA GERADA (R$ - Média  anual)

Espaço necessário para instalação (metros quadrados)

POTENCIA DO SISTEMA (KWP)

NUMERO PARCELAS VALOR PARCELA
12 R$ 2.432,43
24 R$ 1.311,11

36 R$ 924,51
48 R$ 758,21
60 R$ 656,93

72 R$ 597,17

84 R$ 566,91

FINANCIAMENTO TOTAL
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4. GRÁFICOS COMPARATIVOS: 
Comparativo entre um investidor que investe seu dinheiro em uma aplicação com renda de 

aproximadamente 8% ao ano (barras em laranja) e outro que compra o sistema fotovoltaico 

(barras em azul). 

Veja que o investidor que compra o sistema fotovoltaico tem seu dinheiro recuperado em 

apenas 3 anos e 7 meses, e também ultrapassa o investidor da aplicação no 8º ano. 
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Nessa outra demonstração, o investidor aplica seu dinheiro num investimento que renda 8% ao 

ano (barras em laranja) e vai pagando as contas de luz com este dinheiro. Note que o dinheiro 

acaba em 5 anos e 3 meses, mesmo com o rendimento da aplicação. Enquanto isso, o 

investimento no sistema fotovoltaico (barras em azul) tem sua recuperação em 3 anos e 7 meses 

e ainda continua “lucrando” sem o pagamento de sua conta de luz. 
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5. NOTAS: 

 

• Após a aprovação do(s) orçamento(s) o cliente deverá autorizar uma visita técnica para 

checagem/confirmação das condições do(s) local(ais) de instalação; 

• Obras civis e elétricas no local de instalação do sistema não estão incluídas neste 

orçamento; (por exemplo poste padrão em desconformidade com as regras atuais da 

concessionária; necessidade de adequação do padrão para potências maiores; reforço 

de linha de transmissão da concessionária, ou ainda, reforço nas estruturas de telhado 

para sustentação dos equipamentos) 

• Caso o cliente opte por algum fornecedor de equipamentos de sua escolha e/ou 

preferência, podemos integrar o mesmo ao nosso projeto e instalação.  

• Esse orçamento contempla um sistema solar fotovoltaico para geração específica em 

kWh/mês. Qualquer aumento no consumo real de energia (ex: instalação de novos 

aparelhos como os de ar condicionado, instalação de resistência para aquecimento de 

água, entre outros), afeta o uso/consumo da geração para a qual o sistema foi 

projetado. Nesse caso, qualquer consumo maior que o especificado em kWh/mês, 

implica em adequação/ampliação do sistema solar fotovoltaico. 

 

6. GARANTIAS: 

 

• Módulos fotovoltaicos: 10 anos contra defeito de fabricação e 25 anos pelo fabricante, 

na geração de energia (80% de eficiência). 

• Inversores: 5 anos pelo fabricante - contra defeitos de fabricação, posto em fábrica.   

• Micro Inversores: 15 anos pelo fabricante - contra defeitos de fabricação, posto em 

fábrica.   

• Instalação: 90 dias * este prazo não está incluso alteração do poste padrão ou reforço 

nas linhas de transmissão da Concessionária. 

• String Box e Estrutura: 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, posto em 

fábrica e assistência técnica permanente. 
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7. SEGUROS INCLUSOS NA PROPOSTA: 

 

 Seguro Responsabilidade Civil: Esse seguro garante os danos materiais e corporais 

causados a terceiros durante a execução da montagem do Sistema Solar. Importância 

segurada limita em até R$ 100.000,00 por obra, para danos ao proprietário da obra em 

caso de sinistro. Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 2.500,00 

por sinistro. 

 

 Seguro All Risk Cobertura do Sistema Fotovoltaico para o primeiro ano de vida, limitada 

em 50% a mais do valor de Nota Fiscal dos equipamentos. Cobre sinistros como 

incêndio, raios ou explosões de qualquer natureza, vendaval, granizo e outros danos 

previsto em apólice. 

 

 

PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 




