
Data / Hora: Ordem de produção:
08/03/2023 12:45 4499353151

Cliente: Fone:  Tipo de Telhado:

Logradouro: Nº: 190 Observação Técnica das Estruturas:

Bairro: CEP: 67026-121 Qtde Fileiras em modo Retrato:

Cidade: Estado: AL Qtde Fileiras em modo Paisagem:

Email: CPF/CNPJ: 008.747.644-40 Rede:

Potência:

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE

1 FBS001 10

2 DEY002 3

3 DEY003 3

4 DEY005 3

5 2PA010 6

6 2PA006 10

7 2PA007 18

8 2PA005 6

9 2PA015 6

10 2PA001 20

11 2PA008 8

12 2PA013 8

13 CAB001 20

14 CAB002 20

15 STB006 20

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12x de 1.870,11R$                                

Par de conector Staubli MC4 Macho/Fêmea

INFORMAÇÕES DE ENTREGA

Módulos: 30 anos de garantia de potência e 15 anos de garantia de fabricação.

Microinversores e Conectores: 15 anos contra defeitos de fabricação.

Inversor Sirius: 20 anos de garantia de fabricação. 

Estruturas: 12 anos contra defeitos de fabricação.

                 PROPOSTA COMERCIAL 

2

Travessa Paraná

Poço

 

No prisioneiro acompanha: Um parafuso allen, uma porca quadrada, 
borracha para vedação, três porcas e suporte para trilho.

Maceió 0

2P - Fibrocimento - T4800

Monofásica 220V

Thais Cristina da Silva Amorim

5,50 kWp

Peso Total: 313,98 Kg

Área da Instalação: 26 m²Integrador: MCZ Mais Solar / Telefone: 

GAT - Grampo de aterramento - 2P

DESCRIÇÃO

Módulo Sirius Full Black 550W - 144 Half-Cell - Monocristalino

Micro Inversor Deye 2000w de Potência - 4 MPPTs

Conector AC Fêmea Deye

Conector End Cap Deye

Valor de Garantia Estendida dos Microinversores (25 anos). 
*Não está incluso na soma de à vista/ financiamento ou cartão.

R$ 809,80

2ª Opção: Cartão de Crédito 12x

Gerente de Contas: Lucas Caetano / Telefone: 81 99788-1581

GFA - Grampo final ajustável 30mm/35mm

Cabo Solar - Preto 6mm (m)

Cabo Solar - Vermelho 6mm (m)

GI35 - Grampo intermediário 30mm/35mm + Chapa Aterramento

J150 - Junção para trilho alumínio 6063-T5 150mm

T4800 - Trilho alumínio 6063-T5 - 4800mm

PS300 - Prisioneiro para madeira M10X300mm - Completo

M8 - Parafuso M8X25 para fixação do Microinversor ou do Otimizador

Chapa em L para fixação do Microinversor 1600 ou 2000 da Deye

Prazo de Validade da Proposta 15/03/2023

1 - Considerando tarifas de energia (R$/kWh) que podem ser diferentes de uma região para outra, o payback pode variar entre 5 e 10 anos;
2 - O valor deste orçamento é para pagamento à vista (Boleto ou Transferência). Outras formas de pagamento deve-se consultar seu Gerente de Contas.
3 - Todas as propostas devem ser validadas com o Gerente de Contas responsável. 

INFORMAÇÕES GERAIS

GARANTIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Frete

Prazo de Entrega (dias úteis) Consultar o prazo

À vista / Financiamento

R$ 0,00

R$ 18.000,00

Valor de Entrada

Incluso
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Contrato de Proposta Comercial

O Comprador e o Responsável Técnico, declaram e reconhecem que leram e concordam com os seguintes termos  e condições:

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. A potência do sistema (kWp) não indica a quantidade de energia a ser gerada, sendo um indicativo com base na potência nominal dos 
módulos. A definição da disposição dos módulos com o inversor está sujeita a perdas de potência naturais, influenciados por fatores diversos 
(tais como: distância da fonte até o inversor, instalação adequada, temperatura, irradiação solar, localização, ambiente e sombras).

1.2. O kit gerador é composto por itens (cabos, conectores e estrutura) dimensionados para instalações em condições regulares, sendo que 
eventuais peculiaridades do local poderão demandar itens complementares que não incumbem à Vendedora, mas sim ao Responsável Técnico 
e/ou engenheiro responsável pelo projeto.

1.3. Incumbe ao Responsável Técnico dimensionar, aprovar e instalar o kit gerador no Comprador.

1.4. O Responsável Técnico declara que tem total responsabilidade técnica pelo projeto, performance e montagem do sistema fotovoltaico, de 
modo que o Comprador isenta a Vendedora de qualquer responsabilidade relacionada.

1.5. Para compra de qualquer item fora do gerador fotovoltaico apresentado acima os valores serão reajustados com a tributação do novo 
NCM.

1.6. Caso ocorram alterações na política econômica ou financeira do país que afetem a viabilidade econômica do fornecimento, reservamo-nos 
o direito de rever os preços e condições comerciais ofertados e/ou contratados, de modo a manter o equilíbrio e a viabilidade do fornecimento.

1.7. A Sirius é responsável, taxativamente:
a) Pelo fornecimento do kit gerador com a potência do sistema conforme adquirido pelo Comprador;
b) Pelo transporte do kit gerador até o local de entrega (art .754 do Código Civil) quando contratado como CIF – sendo que todos os kits 
geradores podem ser adquiridos no modelo FOB com frete por conta do Comprador para retirada no Centro de Distribuição da Sirius.
1.8. A Sirius não é responsável, notadamente:
a) Pela instalação do kit gerador;
b) Por obras, reformas ou agendamento de serviços de montagem;
c) Pelo desempenho ou performance do kit gerador, sobretudo relacionados aos fatores mencionados acima;
d) Pela descarga do kit gerador no local de entrega, cabendo ao Comprador providenciar infraestrutura e equipamentos necessários.

2. PRAZO, VENDAS DE ENTREGA FUTURA E DESTINO DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega informado é uma previsão, podendo variar dependendo da região, bem como ser alterado após a realização do pedido, 
em razão de fatores externos, tais como, mas não se limitando a, extravio, roubo, furto, avaria, greves, disponibilidade no momento da 
confirmação do Pedido de Compra etc.

2.2 Vendas de entrega futura (N.F.E.F) não temos como dar uma certeza de prazo de chegada ao nosso estoque nesse tipo de venda. 
Dependemos de muitos fatores que influenciam como velocidade do navio no mar, turbulências,  atrasos decorrentes de congestionamento 
nos portos, atraso acumulado dos navios, itinerário/atracações/operações poderão ser afetados. Caso os navios tenham sua capacidade 
máxima (TEUs x TONs) excedida, os embarques poderão ser reprogramados para o navio/viagem seguintes. 
No entanto também pode haver como em diversos casos, a antecipação de chegada por conta de um fluxo favorável do translado.  Ressaltamos 
que para segurar preço e reservar mercadoria é necessário o pagamento de 50% no mínimo para emissão da Nota Fiscal de Entrega Futura, 
após o pagamento do sinal o cliente terá até 15 dias para liquidação da nota no mar, ou chegada no porto. Após esse prazo estabelecido, a 
mercadoria sofrerá reajuste nas condições comerciais. 
A vantagem de comprar ainda em trânsito é a melhor condição comercial oferecida por não ser sido fechado os valores do processo de 
importação. Sendo assim nesse formato de compra de material ainda no mar, o Comprador assume o risco de alterações de prazo sem aviso 
prévio, tendo todo direito de cancelamento de acordo com o Código de Defesa do Consumidor até sua entrega.

2.3. O prazo de entrega é contado em dias úteis e se inicia após a aprovação do pedido, com a confirmação do pagamento e disponibilidade em 
nosso estoque, apenas após disponibilidade em nosso estoque (Não se aplica para Vendas de Entrega Futura)
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2.4. Caso seja necessária a alteração do prazo de entrega previsto e o Comprador não aceite o novo prazo, o Comprador poderá optar pelo 
cancelamento da compra, com a disponibilização do valor pago como crédito ou devolução.

2.5. A entrega dos produtos será efetuada no endereço cadastrado pelo Comprador e selecionado como 

“Endereço de Entrega” no momento da compra.

2.6. A Sirius garante a entrega somente em endereços que possuam acesso rodoviário seguro e sem restrições, sendo que em endereços que 
não possuam acesso rodoviário seguro e irrestrito, a Sirius poderá restringir a realização de compras ou entregas.

2.7. O Comprador e o Responsável Técnico asseguram desde já que o endereço de entrega é compatível com a entrega e instalação dos 
Produtos.

2.8. A entrega será realizada na entrada do endereço indicado pelo Comprador, na porta ou portaria, no nível térreo, não englobando o 
descarregamento do Produto, não sendo de responsabilidade da Sirius o carregamento por escadas ou elevadores, montagem ou 
desmontagem dos Produtos.

2.9. O Comprador deverá certificar-se de que o Responsável Técnico esteja presente no endereço de entrega na data e horários previstos para 
recebimento.

2.10. Nas entregas realizadas por transportadoras, no momento do recebimento o Comprador e/ou o Responsável Técnico deve abrir todas as 
embalagens e verificar se os produtos recebidos correspondem aos adquiridos.

2.11. Caso o Comprador ou a pessoa responsável pelo recebimento dos produtos constate qualquer divergência, ou constate inconsistências 
entre a quantidade dos produtos adquiridos e recebidos, deverá recusar o recebimento do produto divergente, registrando o motivo da recusa 
na nota fiscal.

3. ARREPENDIMENTO, POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÃO

3.1. O cancelamento da compra por desistência do Comprador poderá ocorrer no prazo de até 07 (sete) dias corridos contados da entrega do 
Produto.

3.2. O Comprador que se arrepender deverá entrar em contato com o seu Gerente de Contas para realização do estorno dos valores 
despendidos, ou o cancelamento de qualquer ordem de pagamento em até 30 dias após a confirmação da devolução dos produtos.

3.3. Decorrido o prazo de 07 (sete) dias corridos contados do seu recebimento, o Comprador não poderá mais devolver o Produto e os valores 
pagos não serão restituídos e os pendentes, serão devidos.

3.4. O cancelamento só será realizado após a devolução do Produto pelo Comprador, mediante:

a) Recusa de recebimento do Produto pelo Comprador, caso o pedido de cancelamento tenha sido realizado antes da entrega;

b) Coleta do produto já entregue ao Comprador, na embalagem original e em perfeita condição.

3.5. Para que o produto seja coletado e o cancelamento seja efetivado, o Produto:
a) Não pode ter sido instalado ou montado;
b) Deve estar em perfeito estado, sem indícios de uso;
c) Deve estar acondicionado na embalagem original, sem violação do lacre original do fabricante;
d) Deve estar completo, ou seja, acompanhado da nota fiscal, manual e todos os demais acessórios que o acompanham.

3.6. Caso o Comprador se recuse a devolver o produto, a recusa será interpretada como renúncia ao pedido de cancelamento. Assim, os 
procedimentos de coleta serão cancelados e nenhum valor será restituído ao Comprador.

4. VÍCIO NO PRODUTO

4.1. Caso o Comprador receba produto errado defeituoso ou avariado, deve informar o ocorrido à Sirius no prazo de 90 (noventa) dias 
contados a partir do recebimento.
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4.2. A partir do recebimento da reclamação, a Sirius terá o prazo de 30 dias para a substituição da(s) peça(s) viciada(s), conforme artigo 18, §1º 
do Código de Defesa do Consumidor.

4.3. A Vendedora poderá solicitar informações ao Comprador, tais como, mas não se limitando a: (i) identificação da peça viciada; (ii) 
quantidade da peça viciada; (iii) fotos da peça viciada; (iv) fotos das etiquetas; (v) fotos da embalagem do produto; (vi) número de série etc.

4.4. Caso o Produto apresente problemas ou defeitos efetivamente comprovados dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados do 
recebimento, o comprador poderá solicitar a troca do Produto adquirido ou a devolução do Produto e dos valores pagos. Para tanto, o 
comprador deverá informar o ocorrido por meio do Gerente de Contas que irá passar para o setor técnico responsável dentro do referido prazo 
e portando a nota fiscal de compra que acompanha o Produto para que seja dado início às providências necessárias.

4.5. Se o equipamento apresentar problemas de funcionamento o Responsável Técnico precisará entrar em contato diretamente com o setor de 
suporte técnico do fabricante do produto para realizar os testes necessários e avaliações. 

4.6. Caso seja detectado o possível motivo da falha, o próprio fabricante irá orientar o Responsável Técnico sobre a troca ou envio do 
equipamento para reparo em laboratório.

4.7. Caso comprovado o defeito, a Sirius poderá intermediar o processo de troca ou reparo do produto. Em alguns casos o Responsável Técnico 
poderá realizá-lo diretamente com o fabricante.

4.8. Caso o Comprador opte por devolver o Produto, terá os valores restituídos em até 30 dias, contados da notificação feita à Vendedora.

4.9. Caso o produto apresente defeito que se comprove ser decorrente do mal-uso, o Comprador não terá direito a reparo/troca ou devolução.

5. GARANTIAS

5.1. Os módulos têm garantia de 12/15 (doze/quinze) anos contra defeitos de fabricação (a depender do fabricante) e de 25/30 (vinte e 
cinco/trinta) anos de performance – ressalvada uma margem de redução de potência de até 12 a 20% nesse período. Os demais itens (inversor, 
string box, estrutura, cabo e conector) acompanham cada um a sua garantia, os termos de cada fabricante podem ser solicitados a Sirius.

5.2. A garantia do fabricante não cobre, notadamente:

a) Danos aparentes (avarias) contra os quais o Comprador não fez ressalva no momento do recebimento;
b) Defeitos e danos causados por serviços de instalação ou montagem de produtos realizados por terceiros;
c) Defeitos e danos causados por armazenagem de produtos;
d) Defeitos e danos causados por caso fortuito ou força maior (ex.: eventos da natureza, quedas etc.);
e) Defeitos e danos causados por culpa exclusiva de terceiro ou do Comprador;
f)  Defeitos e danos causados por mau uso ou desgaste natural do Produto.

_________________________________________ 
COMPRADOR - REPRESENTANTE LEGAL      
CPF/CNPJ:      

_________________________________________   
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CPF/CNPJ: 


