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GUARULHOS, 29 de julho de 2020
Para Comunidade Casa Esperança e VidaPara Comunidade Casa Esperança e Vida
Proposta Comercial n° PROJ200771902 referente ao Gerador Solar On Grid 29.37kWp
Endereço de Instalação: ESTRADA DA LIGACAO , 1990 - PARQUE LAGOA RICA - São Paulo/SP - CEP: 04893-110

1. APRESENTAÇÃO
Acreditamos em um mundo melhor, mais limpo e sustentável, por isso oferecemos a solução mais eficiente e econômica para
nossos clientes com o mínimo de impacto ao meio ambiente. Sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica
através da radiação solar, uma alternativa sustentável e econômica para obtenção de eletricidade. Os sistemas fotovoltaicos
conectados à rede elétrica operam em paralelo ao sistema de distribuição de energia elétrica e podem ser instalados em
residências, comércios, indústrias, estádios, escolas, entre outros.

1.1. Solução completa
Nesse sistema, a medição de energia é realizada através de um medidor eletrônico bidirecional (que substitui o medidor
convencional no momento da ativação do sistema pela concessionária), capaz de registrar o fluxo de energia nos dois
sentidos, a energia que a unidade recebe e a energia que a unidade injeta na rede. Se a unidade consumidora estiver
demandando mais energia do que está gerando, o complemento é realizado através da rede pública, e o medidor registra o
consumo. Do contrário, se a geração de energia for maior que o consumo, o excedente é injetado na rede e registrado pelo
medidor. Ao final do mês o consumidor pagará o que ficou registrado no medidor, ou seja, a diferença entre o que ele
consumiu e o que gerou, conforme a Resolução ANEEL nº 482/14 – Compensação de Energia com Geração Distribuída.

1.2. Diferencial: marca Intelbras
Com a tecnologia e segurança de uma empresa líder e a experiência de mais de 40 anos de mercado, a Intelbras leva a sua
marca para parceiros selecionados no Brasil e no mundo. Com um trabalho ético, comprometido e transparente, a Intelbras
inova mais uma vez para oferecer soluções mais sustentáveis e eficientes e a máxima satisfação dos consumidores.

Sistema de monitoramentoSistema de monitoramento

Com o sistema de monitoramento o cliente tem acesso aos dados de geração de energia no seu celular ou no computador.
Através do aplicativo, é possível ver dados de geração diários, mensais e anuais, além de ter controle de todos os benefícios
ambientais possibilitados pelo sistema.

Os módulos fotovoltaicosOs módulos fotovoltaicos

A alta qualidade e a confiabilidade dos módulos (ou painéis solares) da Intelbras caracterizam-se pelo design bem projetado e
pelo rigoroso teste de qualidade de seus insumos. Os painéis fotovoltaicos da Intelbras possuem a classificação "A" do
INMETRO no quesito de eficiência energética. Tecnologia testada e homologada para o mercado brasileiro.

Os inversoresOs inversores

A facilidade de monitoramento e o design sofisticado dos inversores Intelbras, tornam a instalação e manutenção
extremamente eficientes. Os inversores Intelbras já possuem interface Pocket Wi-fi e podem ser usados para todos os sistemas
fotovoltaicos conectados à rede elétrica, desde unidades residenciais até instalações fotovoltaicas em grande escala. Inversores
testados, aprovados e certificados pelo Inmetro.

Principais diferenciais das revendas parceiras da Intelbras:Principais diferenciais das revendas parceiras da Intelbras:

Elaboração da documentação técnica dentro das normas técnicas da concessionária de energia;
Registro do projeto no CREA + ART;
Equipamentos certificados;
Desembaraço do projeto junto à concessionária de energia local;
Entrega - logística de entrega dos produtos;
Sistema de monitoramento web da geração de energia;
Instalação por equipe experiente e qualificada com emissão de ART;
Monitoramento do processo de liberação para compensação de energia pela concessionária local;
Atendimento e garantia em todo o Brasil.
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2. ECONOMIA COM O PROJETO SOLAR*

2.1 Geração Mensal Estimada
GRÁFICO DE CONSUMO

   Consumo      Geração Solar
* A taxa mínima da concessionária não é contemplada como consumo

MÊSMÊS HSP MÉDIOHSP MÉDIO CONSUMOCONSUMO GERAÇÃOGERAÇÃO
Jan 5.236 3643.00 4059.83
Fev 5.416 3359.00 4199.39
Mar 4.631 3649.00 3590.73
Abr 4.112 3593.00 3188.31
Mai 3.317 3242.00 2571.9
Jun 3.04 2954.00 2357.12
Jul 3.131 3197.00 2427.68
Ago 3.972 3095.00 3079.76
Set 3.975 3304.00 3082.09
Out 4.372 3013.00 3389.91
Nov 4.983 3207.00 3863.66
Dez 5.575 3983.00 4322.68
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2.2 Retorno Financeiro
GRÁFICO DE PAYBACK

   Payback
* O payback foi calculado tendo como referência operações com pagamento à vista, desconsiderando as taxas e outros custos decorrentes de
financiamento.
* Considerando taxa de aumento anual da tarifa de energia elétrica em 4%
* Considerando performance linear mínima de 80% ao 25º ano
* O cálculo de payback considera como data inicial o momento de ativação do gerador solar junto à concessionária.
* Esses valores são de referência e podem variar considerando condições climáticas, ajustes tarifários e fiscais.
* Os cálculos já consideram a taxa mínima da concessionária (valor cobrado mesmo que o consumo seja zero).

Tempo para retorno sobre o investimento (payback): 3.5 anos.

ANOANO GERAÇÃO ANUAL (kWh/ano)GERAÇÃO ANUAL (kWh/ano) CUSTO DO kWhCUSTO DO kWh ECONOMIA ACUMULADAECONOMIA ACUMULADA RETORNO do INVESTIMENTORETORNO do INVESTIMENTO
1 39126.70 R$0,70 R$27.188,69 -R$80.019,30
2 38845.79 R$0,76 R$29.439,34 -R$50.579,97
3 38564.88 R$0,83 R$31.873,25 -R$18.706,71
4 38283.97 R$0,91 R$34.505,19 R$15.798,48
5 38003.06 R$0,99 R$37.351,09 R$53.149,58
6 37722.15 R$1,08 R$40.428,14 R$93.577,72
7 37441.24 R$1,17 R$43.754,90 R$137.332,61
8 37160.33 R$1,28 R$47.351,38 R$184.683,99
9 36879.42 R$1,40 R$51.239,19 R$235.923,18
10 36598.51 R$1,52 R$55.441,64 R$291.364,82
11 36317.60 R$1,66 R$59.983,88 R$351.348,70
12 36036.69 R$1,81 R$64.893,02 R$416.241,72
13 35755.78 R$1,97 R$70.198,32 R$486.440,04
14 35474.87 R$2,15 R$75.931,32 R$562.371,36
15 35193.96 R$2,34 R$82.126,03 R$644.497,39
16 34913.05 R$2,55 R$88.819,13 R$733.316,52
17 34632.14 R$2,78 R$96.050,14 R$829.366,66
18 34351.23 R$3,03 R$103.861,68 R$933.228,35
19 34070.32 R$3,30 R$112.299,68 R$1.045.528,02
20 33789.41 R$3,60 R$121.413,61 R$1.166.941,63
21 33508.51 R$3,92 R$131.256,80 R$1.298.198,43
22 33227.60 R$4,28 R$141.886,69 R$1.440.085,12
23 32946.69 R$4,66 R$153.365,17 R$1.593.450,29
24 32665.78 R$5,08 R$165.758,87 R$1.759.209,17
25 32384.87 R$5,54 R$179.139,56 R$1.938.348,73
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3 Considerações Gerais

3.1. Alterações no projeto
Toda e qualquer modificação do projeto ou serviço inicial, solicitado pelo cliente, que implique em alterações de características
específicas, funções adicionais, reinstalação, ampliação ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais
ao produto, devendo seguir cronograma de execução e alocação de recursos, através de nova proposta técnica e comercial.

3.2. Responsabilidade da Revenda

Toda a negociação, cobrança e recebimento dos valores dos serviços; agendamento de entrega e dos serviços; instalação
e desinstalação; prestação de assistência técnica dos produtos e serviços; prestação de serviços de manutenção e suporte
técnico; atendimento de garantias; apresentações de ART e apresentação/acompanhamento* das autorizações junto à
Concessionária de Energia Elétrica local; serão de responsabilidade exclusiva da Revenda, e deverão ser realizados pela
Revenda diretamente ao Cliente.

*O acompanhamento da Revenda é exclusivo para o pedido de homologação junto à Concessionária, sendo que o prazo
de resposta da Concessionária e a aprovação do pedido depende EXCLUSIVAMENTE da análise da Concessionária local,
estando a Intelbras e a Revenda isentas de qualquer responsabilidade neste processo, conforme determina a legislação
vigente.

3.3. Isenção de responsabilidade da Intelbras
A Intelbras não se responsabiliza por perdas, despesas e danos diretos e indiretos sofridos pelo Cliente em função da
execução de serviços de instalação, manutenção, suporte, seja no período de garantia ou não, e também não se
responsabiliza por problemas de outros equipamentos que não sejam de sua própria fabricação e marca.

3.4. Prazo de entrega dos Produtos Intelbras

O prazo médio de entrega dos produtos é entre 15 a 30 (dias) após a confirmação da compra pela Intelbras. Este prazo pode
variar, dependendo i) da disponibilidade de estoque do produto na Intelbras e ii) da região do país onde acontecerá a entrega
dos produtos, de acordo com as tabelas das transportadoras.

O cliente poderá acompanhar pela Plataforma Solar Intelbras, com seu login e senha.

No ato da compra do Produto Intelbras, via Plataforma Solar, deverá o Cliente indicar o endereço completo para entrega,
sendo de sua inteira responsabilidade os dados apresentados. É importante que o cliente tenha um espaço destinado ao
recebimento do produto, em local protegido.

Os agendamentos para entrega devem ocorrer em turnos definidos conjuntamente entre a transportadora e Cliente, e em
caso de duas tentativas de entrega nos dias agendados, sem sucesso, os custos de entrega passarão ao Cliente.

Todos os serviços decorrentes desta Proposta deverão ser agendados diretamente com a Revenda. Ao receber o instalador, o
Cliente deve acompanhar o serviço, e assinar a Ordem de Serviço somente na conclusão definitiva dos serviços de instalação.

3.5. Ordem de Serviço
ATENÇÃO CLIENTE: SOMENTE ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO APÓS A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA
REVENDA DO GERADOR FOTOVOLTAICO NO LOCAL INDICADO NA PROPOSTA COMERCIAL. A ASSINATURA DA ORDEM
DE SERVIÇO DECLARA QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM SUA INTEGRALIDADE E ESTÁ APROVADO PELO CLIENTE FINAL,
CONFORME CONDIÇÕES CONTRATADAS NA PROPOSTA COMERCIAL.

3.6. Manutenção
A manutenção dos produtos deve ser realizada de acordo com o Manual do Produto. Em caso de dúvidas e suporte, contate
a Revenda.
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4. DAS GARANTIAS
As garantias dos produtos e serviços são divididas da seguinte forma:

Garantia contra defeitosGarantia contra defeitos Prazo de GarantiaPrazo de Garantia
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REVENDA 1 ano(s)
PRODUTOS – MÓDULOS INTELBRAS 10 (dez) anos*
PRODUTOS – INVERSORES INTELBRAS 5 (cinco) anos
PRODUTOS – ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO INTELBRAS 2 (dois) anos
DEMAIS EQUIPAMENTOS (string box, cabos e conectores) INTELBRAS 1 (um) ano

Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal e a garantia somente poderá ser
acionada mediante apresentação da Nota Fiscal original correspondente ao serviço/produto com defeito. As condições de
garantia e respectivas exclusões estão descritas nos Manuais dos Produtos, e deverão ser acionadas junto à Revenda de
instalação dos serviços.
Além de todas as demais previsões dos Manuais dos Produtos e informações apresentadas pela Revenda, o Cliente deve estar
ciente que qualquer alteração na estrutura, modificação e abertura dos equipamentos, reconfiguração, desinstalação do
sistema gerador solar que não seja realizado diretamente pela Revenda que realizou os serviços de instalação, comprometerá
a garantia de toda a solução.
* Os módulos da Intelbras têm um prazo total de garantia de 25 anos, sendo 10 anos de fábrica e performance e mais 15 anos de performance. Quanto
à capacidade de geração de energia, garante 90% da capacidade de geração durante os 10 primeiros anos e 80% nos outros 15 anos. 
(Para informação detalhada da garantia de performance, consulte o datasheet do módulo fotovoltaico.)
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5. INVESTIMENTO
Compreende no orçamento do projeto Gerador Solar On Grid 29.37kWpGerador Solar On Grid 29.37kWp*:

EquipamentoEquipamento MarcaMarca UnidadeUnidade QuantidadeQuantidade
Módulo Fotovoltaico Policristalino 72 células 330W – EMS 330P INTELBRAS Unit. 89
Inversor On Grid 30KWp EGT 30000 MAX INTELBRAS Unit. 1
Cabo Solar Preto 1,8 kV ECS 6B (m) INTELBRAS Metros 200
Cabo Solar Vermelho 1,8 kV ECS 6R (m) INTELBRAS Metros 200
Conector p/Cabo MC4 Par FM/MC 1Via 1,5kV 39A/Solar INTELBRAS Unit. 8
Perfil Metálico (Par) 4150x34mm p/Sistemas Fotovoltaicos INTELBRAS Unit. 23
Estrutura Fixação P/ Sistema Fotovoltaico Telha Metálica
Inclui: 8 suportes de fixação (incluindo parafusos e porcas), 4 grampos
finais, 6 grampos intermediários e 1 terminal de aterramento

INTELBRAS Unit. 23

Grampo Intermediário p/ Junção de Estruturas Fotovoltaica INTELBRAS Unit. 24
Serviço de instalação Incluso no valor total

Custo Total: R$107.207,99

* Este é um pré-orçamento e tem validade de 15 dias, ou enquanto durarem os estoques. A Intelbras pode, constada a compra e a seu exclusivo
critério, encaminhar outros produtos com potência igual ou superior à especificada acima, caso haja indisponibilidade de estoque dos produtos, sem
ônus adicional, estando o cliente ciente e de acordo com estas condições.
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5.1. Condições de Pagamento
Apenas do produto, pago diretamente à Intelbras:

Boleto (à vista)
Financiamento bancário*

BV Financeira
Santander
Faturamento Indireto

Cartão de crédito
Até 6x sem juros
De 7 até 12x com juros de 1,5% a.m.

Produto e serviço, pago diretamente à Intelbras:

Boleto (à vista)
Financiamento bancário*

BV Financeira
Santander
Faturamento Indireto

Cartão de crédito
De 2 até 12x com juros de 1,5% a.m.

Nos casos acima, estão disponíveis múltiplas formas de pagamento, as quais são:

Boleto à vista + Um Cartão de Crédito;
Dois Cartões de Crédito;
Boleto + Financiamento Bancário;
Um Cartão de Crédito + Financiamento BV ou Santander;

Caso prefira pagar a instalação diretamente à Revenda Instaladora, consultar as condições de pagamento disponíveis junto ao
parceiro.

*Sujeito à análise de crédito da instituição financeira.
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5.2. Simulação de Financiamento*
Os valores abaixo são apenas uma referência de parcela e normalmente representam o máximo da prestação que o cliente
deve ter. Após a efetiva simulação de financiamento existe uma grande tendência de redução do valor mensal a ser pago para
o cliente.

Opções de financiamento: Valor Financiado: R$107.207,99

12x12x de R$9.617,33R$9.617,33 a R$10.881,27R$10.881,27
24x24x de R$5.092,57R$5.092,57 a R$6.395,56R$6.395,56
36x36x de R$3.591,31R$3.591,31 a R$4.961,11R$4.961,11

48x48x de R$2.845,90R$2.845,90 a R$4.286,76R$4.286,76
60x60x de R$2.402,78R$2.402,78 a R$3.913,64R$3.913,64

*As taxas podem variar de 0.99% a.m. a 3% a.m. 
*Se você for correntista do Santander, terá condições diferenciadas.

12x12x de R$10.028,70R$10.028,70
24x24x de R$5.386,15R$5.386,15
36x36x de R$3.862,59R$3.862,59
48x48x de R$3.150,64R$3.150,64
60x60x de R$2.723,46R$2.723,46
72x72x de R$2.477,89R$2.477,89

O prazo de carência do contrato é de 90 dias a contar a partir da data de assinatura do cliente.

Página 9



TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL INTELBRAS SOLAR

À Associação Sociedade do Sol

Referente proposta comercial nº PROJ200771902

Valor de negociação:Valor de negociação: R$107.207,99

Formas de pagamento:Formas de pagamento:
Produtos Intelbras:Produtos Intelbras:

� Boleto (à vista)
� Cartão de crédito em até 12X (com juros)
� Financiamento bancário

Produtos Intelbras e Serviços:Produtos Intelbras e Serviços:

� Financiamento bancário

Manifesto a aceitação da proposta referida, nos valores, quantidades e condições de pagamento previstas na Proposta
Comercial em anexo.

Data:
Nome:
CPF:
Assinatura:

Considerando que o aceite firmado nesta presente proposta, seja de forma online na Plataforma Solar ou de forma física, na
via impressa, obrigará as partes às condições e obrigações nela estabelecidas em uma relação contratual válida e irrevogável,
as partes não poderão ceder ou transferir esta proposta ou quaisquer benefícios, interesses, direitos ou obrigações
decorrentes do mesmo, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte.
A validade das condições desta proposta depende da disponibilidade de estoque e da confirmação de pagamento ou da
assinatura do respectivo Contrato de Financiamento com a Instituição Bancária.
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Saiba Mais
Entenda detalhadamente o funcionamento de um sistema fotovoltaico:

1. Captação
Os módulos fotovoltaicos ou painéis captam a energia e a transformam em corrente contínua.

2. Conversão
Os inversores transformam a energia captada em corrente alternada (110V ou 220V) e sincronizam essa energia gerada com a
energia da concessionária.

3. Distribuição
A energia gerada pelo inversor é conectada e distribuída na rede de energia da casa.

4. Utilização
A energia disponível é consumida por todos os equipamentos que estão conectados na rede elétrica.

5. Créditos
A energia que não for consumida retorna à rede da concessionária gerando créditos que podem ser usados em outro
momento.
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