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Proposta Comercial PFV250419 – Kit Bike Solar –  

Contato: rbaldini@brsolar.com.br, (21) 2512-1260, +55 21 98896-3396 

Rio 25 de Abril de 2019 

A Diretoria  Sol Bikes 

AC. Sr. João Cesar Marinho 

 E-mail:joao@solbikes.com.br 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossos termos comerciais para o fornecimento de um Kit sistema de geração 

fotovoltaica para carregamento de bicicletas elétricas conforme sua especificação a ser instalado em 

Feira de Santana por pessoal qualificado pela BR Solar, a ser definido posteriormente. 

O presente Kit foi desenvolvido exclusivamente para atender a demanda apresentada e deve ser 

fornecida através de um contrato de fornecimento em lote de escala a ser definido caso aprovado. A 

proposta foi preparada para um lote experimental de 02 unidades, cada um contendo os materias 

conforme abaixo descrito: 

 

KIT CARREGADOR DE BIKE ELETRICA 

2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 330WP - BR Solar 

CONTROLADOR DE CARGA 10ª 

RACK PARA ARMAZENAR CONTROLADOR E PROTEÇÃO 

STB01-1000V/05,STRING BOX CC (1STRING CC 1000V) 

QDCA - QUADRO DE PROTEÇÃO CA 

CABO SOLAR PRETO COM PROTECAO UV 4,0MM2 

CABO SOLAR VERMELHO COM PROTECAO UV 4,0MM2 

CONECTOR MC4 FEMEA 4-6MM2 (12-10AWG) CAPA=5.5-9MM2 - C/TERMINAL (PV-KBT4/6II-UR) SOLAR 

CONECTOR MC4 MACHO 4-6MM2 (12-10AWG) CAPA=5.5-9MM2 - C/TERMINAL (PV-KBT4/6II-UR) SOLAR 

ESTRUTURA POSTE PARA 2 MÓDULOS EM PAISAGEM 

02/330, SCJ.EMBALAGEM 

VALOR TOTAL DO KIT R$ 11.415,00 

Obs. 1- No valor acima não considerar a Mão de Obra de instalação que depende do 

levantamento das condições do local a ser informado pelo cliente para nossa engenharia. 

2 – As obras de infraestrutura do local que disponibilizado para a instalação da Estação de 

Carregamento Solar são responsabilidade do cliente seguindo as instruções que forneceremos 

oportunamente, após definição do local para a instalação.   
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Acreditamos em poder atendê-los com a competência e satisfação necessárias garantindo 

excelentes resultados. 

 

Atenciosamente, 

 

Ruberval Baldini 

Diretor Executivo 

(21) 9 8896-3396 

CONDIÇÃO COMERCIAL E GARANTIA 

Módulo Solar Fotovoltaico: 

- Garantia de 05 anos para substituição de módulos que apresentem defeitos; 

- Garantia de potência de 25 anos para os módulos que apresentarem uma 

degradação de potência acima de:  

10% relativo à potência nominal nos primeiros 10 anos; 

20% relativo à potência nominal em 25 anos.   

Inversores Controladores: 

- Garantia de 5 anos para substituição de inversores que apresentem defeitos.    

Estruturas de Fixação Poste: 

- Garantia de 05 anos para substituição das estruturas que apresentarem problemas 

de corrosão. 

No período de garantia acima descrito a Fabricante efetuará a substituição, reparos ou trocas 

de componentes do sistema que apresentarem as falhas acima descritas. O mau uso, a 

ocorrência de acidentes naturais (descargas atmosféricas, enchentes e outros) ou a ocorrência 

de vandalismo ou roubo não estão cobertos pela garantia. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  À vista com 50% no pedido e 50% na após a entrega do 

equipamento a ser retirado em nosso estoque pela  transportadora do cliente em SP.  

PRAZO DE ENTREGA:   40 dias após pagamento. 

VALIDADE DA PROPOSTA:   Até 15/05/2019. 

LOCAL DE ENTREGA:   São Paulo. 

IMPOSTOS: Os preços foram calculados tendo como base a data de nossa oferta e 

fornecimento para o estado de São Paulo. Variações que vierem a ocorrer nos impostos (ICMS, 

IPI, Cofins, CPMF, etc.) em data posterior serão repassadas aos preços na proporção da 

variação. Adicionalmente informamos que os módulos solares estão isento de IPI de acordo 

com a tabela TIPI e isento de ICMS de acordo com o convênio 101 de 12/12/1997 prorrogado 

conforme convênio de ICMS 101 de 28/09/2012. 

 



 

3 
Rua Dom Gerardo, 63/305 – Centro – Rio de Janeiro - RJ - Tel: +55 21 2512-1260 

 

 

ANEXO 

Informações gerais dos sistemas de geração de energia BR Solar 
 

1.1 Vantagens do sistema fotovoltaico 

Sabendo que modelo energético atual é ineficiente, caro e pouco confiável, a adoção de 

meios renováveis como fonte de energia elétrica está cada vez mais sendo procurada e 

explorada no mundo todo. No Brasil, a quantidade de instalações que possuem geração de 

energia elétrica por fonte solar fotovoltaica cresce a cada ano. Existem dois fatores que 

estão contribuindo para esse crescimento: a insolação anual media é praticamente o dobro 

dos outros países e as tarifas só aumentam, ou seja, a conta de luz tende a ficar cada vez 

mais cara. A energia fotovoltaica não é uma tecnologia nova, mas só agora se tornou 

financeiramente viável. Abaixo estão as principais vantagens desse sistema: 

 O Sol é uma fonte de energia inesgotável e abundante; 

 Monitoramento e controle via internet do funcionamento do sistema; 

 Imunidade aos aumentos das tarifas da concessionária;  

 Investimento de alto rendimento; 

 Funcionamento autônomo e silencioso; 

 Valorização do imóvel;  

 Durabilidade do sistema de 25 anos; 

 Impacto ambiental nulo; 

 Redução do valor da conta de energia em até 95%; 

 Equipamentos facilmente reciclados; 

 Pouca necessidade de manutenção. 
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Projetos 

Edifício Vera Cruz II – São Paulo/SP 
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Tribunal Regional Eleitoral – Amapá 

 

 

 

Instituto Federal da Bahia – Salvador/BA 
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UFRJ – Rio de Janeiro 

 

 

 

 


