
Orçamento Dynamis
Nº 230001119   

Dados Distribuidora
Empresa: DYNAMIS IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 10.384.567/0004-05     
Cidade: ITAJAÍ – SC
Endereço Completo: Rua Doutor Pedro Ferreira, 333, sala 2005, Centro
ITAJAÍ – SC – CEP: 88.301-030
Contato: (47) 3062-8301   E-mail: comercial@dynamisimportadora.com.br

Dados Integradora
Empresa: SIRIUS ENERGIA RENOVAVEL LTDA
CNPJ: 35.765.147/0001-57
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
Endereço Completo: V PEDRO ROSSI, 858,  CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, 54.590-000

Dados do Orçamento
Data: 07/03/2023                  Validade: 17/03/2023

Autorizo a DYNAMIS IMPORTADORA LTDA a compor meu KIT com os 
seguintes itens:

 Itens do orçamento 

PRODUTOS QTD.

OTIMIZADOR SOLAREDGE P1100 4

Valor Anterior: R$ 2.036,52

Desconto: 8 %

Valor Total: R$ 1.873,60
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Manual separação e carregamento Dynamis:
No  setor  logístico  da  Dynamis  a  atividade  de  armazenagem,  separação,  conferência  e
expedição é considerada estratégica devido à sua complexidade, com isso seguimos algumas
regras e prazos.

 Todo pedido Dynamis, segue as seguintes etapas:
1. Separação.
2. Conferência.
3. Conferência de expedição.
4. Carregamento.

 Horário de corte de pedido 12:00, todo pedido liberado para separação até as 12:00
terá início da separação no mesmo dia.

 Pedidos Enviados após as 12:00, início de separação será realizada no próximo dia util.
 As separações serão realizadas apenas de segunda a sexta das 08:00h as 18:00h e

sábados até a 12:00h.
 Todos os pedidos seguem sequência de liberação conforme prioridade (urgente, pedido

normal, agendada)
 Prazo de separação de pedidos abaixo dos 75 kWp - 24 h a 48 h.
 Prazo de separação de pedidos de 75 kWp até 500 kWp - 48h a 72h.
 Prazo de separação de pedidos acima de 500 kWp, sob consulta.
 O carregamento será realizado no próximo dia útil após a finalização da separação.
 O prazo  de  separação  de  pedidos  URGENTES é  de  24h sendo apenas  pedidos  de

garantia e avarias de transportes.
Operações diferentes dos descritos acima, acionar a área comercial para ver a possibilidades. 

Se houver algum atraso na separação e carregamento, será informado o comercial Dynamis 
para repassar as informações ao Integrador.

Manual Entrega Dynamis

Entrega frete (CIF) por conta da Dynamis:

Acompanhamento e recebimento de produto!

-  Esteja  preparado  para  o  recebimento  de  seu  produto  no  dia  previsto  da  entrega,  a
transportadora entrará em contato para alinhar a entrega com antecedência de 24Horas com
o integrador ou cliente final (integrador esteja alinhado com seu cliente final, referente
ao recebimento do produto e orientações abaixo).

- Se a transportadora aparecer com o produto para descarga sem aviso prévio e não tiver
como efetuar a descarga, pode solicitar a volta do material e alinhar a entrega para o dia
seguinte.
-  Caso o  integrador  não esteja presente  no recebimento  do material,  é  necessário  que  o
mesmo forneça as orientações necessárias para a pessoa responsável pelo recebimento.

ATENÇÃO! A obrigatoriedade da descarga é do Integrador. A descarga do material não está
inclusa no valor do frete e todas as descargas que necessitem de equipamentos (exemplo
empilhadeira, guindaste, mão de obra, entre outros) ficará sob responsabilidade do integrador.

Para AVARIAS, orientamos que seja feita a ressalva APENAS dos produtos danificados e não de
TODA a carga.  Sem a ressalva  na frente  da CTE (conhecimento  de frete  eletrônico),  não
realizaremos substituição ou devoluções.

As  orientações  abaixo  devem  ser  seguidas  pelo  integrador  ou  cliente  final  do
integrador,  caso  seja  encontrado  algum  tipo  de  avaria  após  a  saída  da
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transportadora  do  local  da  descarga,  a  distribuidora  e  a  transportadora  não  se
responsabilizarão pela troca ou substituição dos produtos.

Orientações:

 No ato do recebimento conferir  a quantidade de volumes físicos X a quantidade de
volumes indicadas na NF/CCe.

 Para facilitar a conferência, enviamos juntos com a NF a lista dos componentes com a
descrição individual de cada item.

 É primordial que seja feita a conferência (módulos, inversores, estruturas e etc.) para
evitar recebimento de modelos e quantidades erradas.

 Verificar se algum volume tem sinais de violação ou varia do produto.
 Se for detectado algum tipo de avaria ou problema com seu pedido é fundamental que

seja  fotografado  ou  realizar  a  filmagem  dos  volumes  recebidos  com  as  fotos  das
etiquetas dos volumes e produtos.

 Em casos de qualquer problema (FALTA, SOBRA, AVARIA, etc), informe na frente da
CTE (documento de transporte) e nos notifique com a imagem do documento e do
produto danificado através do:
E-mail: logistica@dynamisimportadora.com.br   WhatsApp: (47) 99205-3541

 O prazo para retorno é de 48 horas para avaliar o caso e retornar com a solução. 

Entrega frete (FOB) por conta do cliente:

- Responsabilidade 100% do Integrador, sem ação da distribuidora em caso de danos e 
problemas.

Seguro Gerador Dynamis

Os  geradores  fotovoltaicos  Dynamis  incluem  o  seguro  de  risco  de  engenharia  e
montagem/obra.
A compra de produtos AVULSOS não possui o serviço de seguro.
Ao  adquirir  um gerador  fotovoltaico,  seus  equipamentos  terão  cobertura  contra  riscos  de
engenharia, projeto e instalação pela Elétron Seguro Solar.

Importante:

- Todo seguro deve ser acionado pelo Integrador (Seguradora Elétron Seguro Solar). 
- Este seguro tem vigência de 180 dias (ou prazo de finalização da obra) a partir da data de
emissão da nota fiscal.
- Caso a obra dure mais que 180 dias, o cliente/integrador deverá contratar o seguro adicional.
- A indenização é paga diretamente na conta corrente do integrador; não sendo necessário
envolvimento de terceiros (distribuidor, cliente final).
-  Para  o  acionamento  do  sinistro,  o  integrador  pagará  a  franquia.  Esta  franquia  já  vem
deduzida diretamente da sua indenização, portanto você receberá a indenização líquida, com a
franquia já descontada. O integrador não terá nenhum custo ou despesa adicional com o seu
seguro.
- Durante o trâmite e parecer da seguradora, é necessário que o integrador filme e fotografe
todos  os  danos  causados  na  ocorrência  (módulos,  inversores,  estrutura  etc.),  e  guarde
também as notas fiscais de materiais e mão-de-obra. Vale ressaltar que todo processo passará
por análise, mesmo que realize os reparos antes do parecer da seguradora.
- É obrigatório guardar todos os itens danificados (módulos, inversores, etc.), até o parecer
final e respaldo da seguradora sobre o destino deles;
- Lembrando que é facultativo realizar os reparos antes/durante o trâmite da seguradora; os
reparos  podem ser  realizados  de  acordo  com a  necessidade  do  seu  cliente,  seguindo  as
orientações passadas acima. 

mailto:logistica@dynamisimportadora.com.br
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Para mais dúvidas, entrar em contato abaixo:

Condições Gerais Elétron Seguro Solar:

Contatos Comerciais:

Leticia Leticia@eletronseguros.com.br  - (11) 4003-7208

Mauro Filho maurofilho@eletronseguros.com.br – (41) 98457-1545

tel:41+98457-1545
mailto:maurofilho@eletronseguros.com.br
mailto:Leticia@eletronseguros.com.br
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