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PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICA - PROJETO SFV
 

Item Discriminação dos serviços Unid, Quant.
Valor Unit.

MDO (R$)

Valor. Unita

Mat. (R$)

Valor Total

NDO (R$)

Valor Total. Material
(R$)

VALORTOTAL

(R$) 

 
Serviço de instalação
 

Fomecimento de mão de obra para a instalação do sislema fotovoltaico unid. 1.00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 
Sub Total: R$ 45.100,00 

 
Modulo fotovoltaico
 

Modulo fotovoltaico de 550Wp nas dimenssões 2278 x 1134 x S5mm unia 82,00 1.321,02 108.323,04 108.323,64 
Sub Tota

 

R$ 108.923,64 

 
Inversorá
 

Inversor solar tnfasico 220V de 33000Wp homologado pela inmetro unid 1.00 15.906,08 15.906,08 15.906,08 
Sub Total.: R$ 15.506,08 

 
Inversor 2
 

Inversor solar bi

 

3.063,66 3.963,55 3.862,55 
o de SO0Wp homologado pelo inmetro unid

Sub Total: 3.963,65 

 
STRING BOX1
 

STRING BOX SOLAR SB12A - 125128 SECCGIONADORA NO INVERSOR unid. 1.00 1.978,90 1.975,80 1.975,90 
Sub Total: R$ 1.978,90 

 
STRINGBOX2
 

unia. 1.00 862.93 862,93 
STRING BOX SOLAR S808A 2E/28 SECCIONADORA NO INVERSOR

SubTotal: sez,98 

GABOSSOLAR ao
 

71 CABOSOLAR EM PRETO 400,00 3.652,00 3.652,00
 

12 CABOSOLAR GMM-1800V VERMELHO 400,00 3.062,00 3.652,00
 
 

 

       

 

SubTor  7.304,00  
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os o 7 Valor Unit. Valor Uni. Valor Total Valor Total Matenal VALORTOTAL

Item 1 Discriminação dos serviços Unid. Quant. NDO (R$) Mat. (R$) NDO (R$) (R$) (es)
 
 

8 KIT DE FIXAÇÃO DOS MODULOS FOTOVOLTAICOS
 

8.1. |Kterminal o par unid 25,00 561 - 140.25 140.25
 

unid. 80,00 8,4 - 764,10 764,10

 

 
Sub Total: 904,35
 
 

E) ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO TELHADO CERAVICO
 

9.1 [Perfil de alumino 3.60m 30,00 83,26 - 2.797,00 2.797,80

 

 

 

9.2 [Kitemenda eparafuso 8 X 12 30,00 6,56 - 196,80
 

9.3 [Kisuporte para telhado colonial unic. 85,00 19,31 - 1.641,35
 

4.635,95

 

 

 
10. [ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO TELHADO TERMOACUSTICO
 

10.1 [Kit mini trilho com parafuso unid 130,00 19/79 - 2.572,70 2.572,70
 

Sub Total.: 2.572,70
 

 
11 [CONECTOR SOLAR 

20,00 5.80 - 106.00 105,00
20,00 5.30 - 106.00 106,00

11.1 |CONECTOR MAGHO - MG4 

 

 11.2 |CONECTOR FEMEA - MCs
ples SubTotals 212,00
 

 
12" |Eletroduto 2 s 
12.1 |Eletroduto comugado 34 50,00 4.62 - 231,00 231.00
  12.2 |Eiroduto comugado 1 10,00 EES - 38.50 33,50
 

12.3 |Eleiroduto de aço galvanizado a fogo 3a 4.00 152.25 - 1.809,00 1.809,00
 

 
12.5. |Curva de aço galvanizado a fogo 3o 2,00 220,00 - 440,00 440.00
 

 

m
m
pc

124 [Luvas de aço galvanizado a logo 3o pc 6.00 19.65 - 297,90 297.50)

pc
pc12.5 [Caixa de passagem de aço galvanizado a fogo 30x&0em 1.00 550,00 - 550,00 550,00

Sa © E noa é 2a Li S 8 Sub Total.:| R$ - 3.961,40 
 

 

 
fe: CAOS Sus Ss 2 2 2 2 AE

 

 
13.1: [Cabo de cobre isolação 1 EV (cor preta) 9,00 32,21 - 289.80 289,89
 

13.2 _|Cabo de cobre isolação 1 V Emm? (cor preta) 9,00 6,95 - 62.55 62,55
 

13.3 _|Cabo de cobre isolação 1kV Têmm? (cor verde) 728.00 728,00
 

753.00
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Valor Uni.. Valor Unit, Valor Total Valor Total Materia VALORTOTAL

item Discriminação dos serviços Moc Ouest doe (am rei (oo o to do)
 

 
14. TERMINAIS

74.1. Terminais de cobre fendido de compressão Emma pc 20,00 37 -
 
 

14.2: Terminais de cobre fendido de compressão T0mma pc 4.00 3.97 - 
14.3. |Terminsis de cobre fendido de compressão 3mma pc 12.00 8,40 - 
144% [Terminais de cobre fendido de compressão 70mma pc 9.00 8.75 - 
14.5 |Goneetor cabos (spli bot pe 20,00 T,ão © 
14.6 |Consetor caboos (spli bolt) 120mm? pc 10,00 42,87 - 

 

Sub Total: R$ 1.050,53 

 
15. [FITAS 
15.1 [Fita isolante alta fusão (cor preta) 20m 5.00 37,00 - 185,00 
15.2 [Fita isolante (cor vermelha - fase A) 20m 3.00 6,85 - 20.55 

3.00 6,85 - 20,55 15.3. [Fita isolante (cor au! - fase B) 20m

15.4 [Fita isolante (cor banca - fase C) 20m

 

3.00 6,85 - 20,55 

 

246,05 

 
DISJUNTURES 
isjuntor termo magneticotripolar mod. DIN 150 A unic. 1.00 376,98 - 375,98

 

 
Disjuntor termo magnetico tripolar mod. DIN 100 A unia. 1.00 252,40 - 252,40 

49.30Disjuntortermo magnetico tipolar mod. DIN 30 A (DPS unid. 1.00 49,30 E 

 

35.90 
         

 

Disjuntor termo magneico bipolar mosi. DIN 30 A unia 1.00 85,80 -
uii mi s Tia,ss 

 

 

 
 

3 do a

 



 

PLACasDESINALIZAÇÃOO ___ 2

 ção conforme a NBR-&410nas medicas de 130x120mm

 

  18.2 [Barramento de cobre de 1 x 1,4 (BEP)
18.3 [isolador paralelo 16x25x1/4 em epoxi
 

2,00 8,05 o 17.90 Tr,so  

Prestação de serviço junto a CPFL para homologação do SFV Microgeração)
(Sistema gerador de energia elétrica através: de fontes: renováveis. Potência

eda inferior ou igual a 75 W,). Envio de documentos tais como, certficado (8)
do inversor (es) utilizado(s), se houver, em arquivo pa, foto mostrando a visão
ampla do padrão de entrada (resolução 300 doi) Foto medição (tampa aberta
mostrando todos medidores presentes),foto mostrando o dispositivo
de proteção geral, foto do medidor da UC + disjuntor geral da UC (visívele legive,
Formulário de solicitação de acesso para Micro e Minigeração (Anexo E) O
formulário de solicitação de acesso anexo E, possui modelo diferenciado de
acordo com a potência instalada, documento de identificação do titularda unidade
consumidora e formulário para cadastro de unidades consumidoras
arcipantes do sistema de compensa Anexo G).

 

 

   

191 unia. 1,00 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00
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1. OBJETIVO

O presente tem por finalidade apresentar todas as informações necessárias e

detalhadas para instalação dos materiais, componentes, estruturas, dispositivos, que serão

utilizados no projeto do sistema gerador de energia elétrica fotovoltaica. Descrição geral do

consumidor, da geração distribuída e previsão da produção de energia.

Este projeto é desenvolvido e executado pela empresa Antenas & CIA LTDA, CNPJ

44.217 319/0001-49 sediada na cidade de Batatais-SP, sendo o responsável pelo projeto o

Engenheiro Eletricista Sr. Cairo César Sousa Silva com registro no CREA/SP sob o número

5.069.998.343 e registro nacional (RN) 2.616.411.946 sobre ART no a definir.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

21 Unidade Consumidora

Nome: Câmara dos vereadores de Batatais

Endereço: Praça Dr, Av. Pref. Washington Luís, 01 - Centro

Município: Batatais - SP

Características de atendimento: Trifásico

Tipo de atividade do cliente: ÓrgãoPublico

2.2 Localização do sistema fotovoltaico / cliente
  

a
£
«3
#5
S
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&
$
ES

E)

Es

k)
O.

Latitude: - 20.8893o Longitude: - 47.5861o

Foto aérea (Google Earth)   LR



 

ANTENAS& CIALTDA
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"NINA: Telefone: (16) 3662.5797 Caluar: (15)9110.0812

3. PROJETO E ESPECIFICAÇÓES

3.1. O projeto fotovoltaico deverá contemplar a maior parte do consumo do prédio e deverão

estar incluídas áreas internas e externas, abrangendo 100% dos ambientes (salas

administrativas, corredores, banheiros, refeitórios e cantinas, pátios e áreas externas etc.).

8.2. Destaforma, deverão serinstalados sistemas fotovoltaicos que atenderão um consumo

anual mínimo de 70 MWh/ano. Para alcançar essa quantidade de energia é necessário a

instalação de 1 usina fotovoltaica de no mínimo 45 KW pico, instalada sobre a cobertura da

unidade, com o objetivo de enquadramento no sistema de Microgeração, regulamentada

pela Resolução Normativa - REN 687/2015 e 482/687/2015 da ANEEL.

3.3 A usina solar fotovoltaica, possuirá as especificações mínimas a seguir:

a) Atende aos requisitos da Portaria INMETRO no 357/2014 e Portaria INMETRO

no004/2011, observando a obrigatoriedade de uso de inversores certificados para sistemas

fotovoltaicos. Somente serão aceitos inversores nacionais ou importados em conformidade

com os Requisitos da Portaria INMETRO no 357/2014 e da Portaria INMETRO no 004/2011

e devidamente registrados no INMETRO, quando assim exigido pela concessionária;

b) Atende as normas técnicas ABNT NBR 16274, ABNT NBR 16150 e ABNT NBR 10899

que tratam dos requisitos para a geração de energia fotovoltaica.

4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

4.1.0 geradorfotovoltaico será composto por módulos idênticos, ou seja, com as mesmas

características técnicas: elétricas, mecânicas e dimensionais. Somente serão aceitos

módulos fotovoltaicos feitos de silício cristalino (monocristalino) certificados pelo INMETRO,

com potência unitária # 550 Wattpico.

4.2. Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos possuem moldura metálica em alumínio e

caixa de conexão contendo conectores MC4 para conexão rápida.

4.3. Os módulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento da

radiação solar terão no mínimo os seguintes requisitos:

a) Vida útil esperada: 25 anos.

b) Garantia de potência de, no mínimo 18% relativo à potência nominal: 25 anos.

6) Eficiência superior a 21,2 % na conversão de energia luminosa em elétrica, nas

condições padrão de teste -- STC - Standard Test Conditions (1000 W/m2, 25oC, AM 1.5).

d) Temperatura de operação: -40oC a + 85oC.

e) Tolerância de Potência: 07 +5W.

g) Máxima tensão em operação:2 42,2 VDC.

h) Máxima corrente em opersio: 2 12,9 A.

i) Quadro: Alumínio Anodizado.

)) Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de material e fabricação.

21

 



 

Rua: Dr. Alberto GasparGomes,874 Centro -Satata
Telefone: (16)26624797Celuar:(16)9210-0412.

Polênciaméxima(Pi

 

Tensão de polência máxima (Vmp): >= 42A4V 2=89,8 V

na (Imp);

 

Tensão de circuito aberto (Voc): >=50 V >=477

 

Eficiência do módulo STG (%); >= 21,2% >= 21,2%

 

Tensão máxima do sistema (V); 1000/1500 VDC(EC)

 

Coaficiante de temperatura de Pmax (% / "C); 0,35%oC

 

Cosficiente de temperatura de Isc (% / "C): 0,05%/a0

Características mecânicas

 

Tipo de célula: Monceristalina

 

Conector. MGC4

Viciofrontal = 3.2 mm

 

Armação: Liga de alumínio anodizado

 

Cabos de salda: 4.0 mmê,

 



   V ANTENAS &CIALTDA
Rua: Dr. Alberto Gaspar Gomes,874 - Centro- Satarals/P

Telefone: (16)2562.6797 Cetear: 16) 9110.0412

4.4 .Os módulos serão identificados de acordo com as disposições citadas de forma legível

e indelével, com, no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca comercial do

fabricante, modelo ou tipo do modelo, mês e ano de fabricação, número de série.

4.5 .Degradação máxima, em todos os módulos de, no máximo, 2,5% após 1 (um) ano de

exposição ao sol.

4.6. Como forma de assegurar a qualidade dos módulos fotovoltaicos os módulos eles

apresentam as seguintes certificações:

a) Certificação IEC 61730.

b) Certificação IEC 61215.

c) Registro INMETRO

4.7. Como forma de assegurar a qualidade produtiva dos módulos fotovoltaicos o processo

de fabricação eles apresentam as seguintes certificações:

a) Certificação ISO 14001:2015.

b) Certificação ISO 9001:2015.

4.8. Cada módulo tem uma caixa de conexão IP 68, conectores a prova d'água e de engate

rápido MC4 e sistema com diodos bypass.

4.9 A tensão continua nominal dos arranjos estão compatível com a especificada para os

inversores e a corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para

os inversores.

5. INVERSORES

5.1. Os inversores de rede transformam a energia elétrica provenientes dos módulos

fotovoltaicos em energia compatível com a rede de energia local de acordo com os

requisitos exigidos pela ABNT.

5.2. Apresentar garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 7 anos e

prorrogáveis e a quantidade de inversores deverá ser compatível com a potência gerada

pelo arranjo dos painéis especificado em projeto e os mesmos poderão operar com

potências de até 130% da sua faixa nominal de operação, com tensão de saída de 220V e

apresentar um intervalo de operação de pelos menos 187 à 242 Vac.

5.3. Os inversores de rede transformam a energia elétrica DC em AC, de acordo com a A

ABNT NBR 16.149/13, em tensão e frequência de rede exigida pela concessionária local e

com baixo teor de distorção harmônico e onda de forma senoidal.

5.4. O sistema de proteções e monitoramentos dos inversores utilizados:
a) Anti-ilhamento.

b) Monitoramento de corrente de fuga.

c) Chave seccionadora CC integrada ao inversor (se não houver string box exclusiva).

d) Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência), que
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deverá ser disponibilizado sistema de monitoramento via web pelo período mínimo de 365

dias após o comissionamento do sistema e com registro horário de energia gerada (em

KWh) e potência média (em kW).

e) Opera de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquerintervenção ou

operação assistida,

g) Permiti o monitoramento em tempo real da usina.

6. QUADROS DE PROTEÇÃO, STRING BOXES (PROTEÇÃO CC), ESTRUTURAS

Placas de Advertência

L

RISCO DE CHOQUE tim
ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

 

6.1.A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, que incluem

os seguintes elementos: Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade);

Disjuntores de seccionamento; Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos

os polos do paralelo e entreeles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as

características do sistema instalado e seguindo as normas vigentes. As caixas de conexão

são pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser

resistentes à radiação ultravioleta. Dentro das caixas de conexão, os elementos são

dispostos de tal forma que os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto

possível, respeitando, minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso

é para reduzir o risco de contatos diretos. Os condutores CC desde as caixas de conexão

até a entrada dos inversores acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de

passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas.

6.2.Todas as estruturas de suporte das placas fotovoltaicas estão projetadas para resistir

aos esforços do vento de acordo com a NBR 6123/1988, revisada em 2013. As estruturas

de suporte devem ser feitas de aço inoxidável e ou de alumínio, com reforço de

estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforços mecânicos, climatéricos e

corrosão, bem como as expansões/contrações térmicas, com garantia mínima de 10 anos.

Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também

é aplica-se aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral.

6,3.Todos os módulos estão a uma altura suficiente de modo a permitir uma ventilação

adequada, conforme recomendação do fabricante e das legislações vigentes. As

estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso

à manutenção e a reposição de um ou mais elementos de cada conjunto. A instalação leva

  



ANTENAS& CIALIDA
Rua: Or. Aberto Gaspar Gomes, 874 - Centro- Batatais/SP

Telefone: (16) 3662.6797 Celular: (16) S9210.0%42

 

em conta as condições de cada local e garantir a integridade da estrutura da câmara.

6.4. Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais

componentes serão fornecidos e instalados conforme Projeto de Acesso, seguindo todas as

normas de instalaçõeselétricas relevantes, em especial à norma NBR 5410 vigente

referente à instalação em baixa tensão. Os cabos utilizados para aplicação solar deverão

ser unipolareslivres de halogênioe resistentesa radiação ultravioleta.

6.5. Parainterligação entre os módulos e o sistema de conversão, serão utilizados cabos

solares com isolação de 1.000 volts. Os condutores solares seguem as exigências

preconizadas pela IEC 60228, IEC 20-11, IEC 60332.1, IEC 61024.1 e IEC 60754.

6.6. Todos os dispositivos elétricos necessários ao funcionamento e à proteção do sistema

fotovoltaico estão em conformidade com a legislação nacional para suas classes de

operação, não serão aceitos componentes elétricos que não estejam em perfeita

concordância com a legislação vigente.

6.7.0 quadro está construído seguindo as normas supracitadas e todos os requisitos

normativos exigidos com relação à segurança para evitar acidentes durante manutenções

ou operações deverão ser respeitados.

6.8. Proteção: para os circuitos módulos fotovoltaicos - inversor - cargas serão utilizados

disjuntores termomagnéticos de baixa tensão, para proteção contra curto-circuito, e

dimensionados adequadamente.

7. PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA

Previsão média de produção de Energia: 5019 kWh/mês

noocco B
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8. LAYOUT DO PROJETO.

Mecânico.

Serão instalados 82 módulos fotovoltaicos com potência superior ou igual a 550 wp e

eficiência mínima de 21% cada, na seguinte disposição:

a) Serão instalados 48 módulos fotovoltaicos no telhado termoacústico, na posição

retrato, sendo estes divididos em 4 fileiras de 12 módulos, 2 delas ao nordeste e 2

delas ao sudoeste. Há um telhado elevado a relação do telhado termoacústico. 1

fileira de cada orientação deve ser colocada sobre esta mesma. As outras duas que

ficaram no telhado mais baixo, deveram ser preferencialmente colocadas

centralizadas no telhado de modo que escapem o máximo possível dos

sombreamentos existentes pelos parapeitos e pela estrutura elevada.

b) Serão instalados 34 módulos, na posição retrato, no telhado de cerâmica, telha

francesa, sendo que 24 voltados para o nordeste e 10 para o este. Os módulos para

o nordeste deveram estar em três fileiras de 4, 8 e 12 módulos de cima para baixo

respectivamente na posição retrato. Os módulos para oeste devem estar dispostos

em duas fileiras com 3 e 7 módulos, de cima para baixo, respectivamente.

Esse layout prevê um melhor aproveitamento do percurso do sol e geração de energia,

visando um melhor custo-benefício.

Elétrico.

Para cada orientação e cada telhado devem seguir as seguintes instruções:

1) Inversor string: deve apresentar umaleitura para cada orientação e para cada

telhado, sendo ao todo o(s) inversor(es) deve(m) apresentar ao mínimo quatro

leituras (entradas MPPT) não havendo limite mínimo para cada string por entrada

MPPT. Havendo mais de uma string por MPPT estas devem apresentar a mesma

quantidade de módulos em cada leitura, obedecendo características elétricas de

cada inversor. O(s) inversor(es) deve(m) estar em local de boa circulação de ar e de

acesso a vistoria e manutenção caso necessário. A fiação AC (corrente alternada)

não deve compartilhar mesmo tubulação da fiação DC (corrente contínua, corrente

fotovoltaica), seja essa qual for (eletroduto, canaletas etc.) para que não haja

qualquerinterferência de possíveis indutivos causados pela alta corrente.

O dimensionamento dosfios tal quanto o quadro de proteção de corrente alternada deve ser

dimensionado de acordo com a somatória das correntes de saída dos inversores (caso haja

mais de um) seguindo ABNT.
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9. ETAPAS DE MONTAGEM

Após feita a compra do equipamento, deve ser informado o prazo de entrega do

mesmo e o processo referente ao projeto deve ser encaminhado/apresentado junto a

concessionária (CPFL paulista) com tudo que GED 15303 pede para integração de

microgeração de energia a fim de que ela possa cumprir seus prazos e possibilite o aceso a

rede de preferência antes da execução do serviço, caso o prazo de entrega dos

equipamentos exceda 30 dias.

Após chegada do equipamento, espera-se seguir os seguintes etapas:

» 1a Etapa - montagem de ancoragem e linha de vida para trabalho em altura bem

comooutros EPI's que forem necessários. Início da montagem da estrutura de

fixação, montagem da estrutura de fixação dos módulos tanto no telhado

termoacústico como no telhado de cerâmica e fixição dos eletrodutos para

passagem dos cabos solar;

« 2a Etapa - Instalação dos 34 módulos sobre o telhado de cerâmica, instalação dos

48 módulos sobre o telhado termoacústico, passagem e conectorização dos cabos

solar;

« 3a Etapa - Instalação de sistemas de proteção e fiação AC e inversores

stings com respectivas strings boxes; acionamento da usina para teste de

funcionamento e cadastro de gerenciamento pela nuvem, Pedir inspeção a

concessionária para que seja efetuada troca do relógio de leitura para leitura

bidirecional.

O prazo maximo para o cumprimento das etapas a cima sera de 30 dias.

10. REFERENCIAS DE PREÇOS

Os preços da planilha foram basiados em preços do mercado da referida data deste memorial.

   
Responsável Tecnico |

Sebastião Luis.Ribeiro Chagas

CPF: 063.274.168-81 4 esa

Número de registro no CFT-SP 063.274.168-61
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 
OBRA: 
PROP:: 
LOCAL: 
CIDADE:

Instalação doSISTEMA FOTOVOLTAICO

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS

Praça Dr. Washington Luis, n.o 01

Baatais/SP
 

Item SERVIÇO VALORES 2a ETAPA 3a ETAPA TOTAL
 

Valor (%) Valor 2%) Valor (%) Valor 
PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS
 
K Fornecimento de mão de obra para ainstalação do sistema fotovoltaico 45.100,00 35% 15.785,00 40% 18.040,00 25% 11.275,00 100% 45/100,00| 

 

21 Modulo fotovoltaico de 5&OWp nas dimenssões 2279 x 1134 x 35mm 108.323,64 0% 100% 108.323,64 0% 100% 108.323,64
 

31 Inversor solar trifasico 2204 de 33000Wp homologado pelo inmetro 15906,08) 0% 0% 100% 15.906,08 100% 15.906,08 
41 Inversorsolar bifasico de 5000Wp homologado pelo inmetro 3963,55) 0% 0% 100% 3.963,55 100% 3.963,55 
51 STRING BOX SOLAR SB12A - 125/128 SECCIONADORA NO INVERSOR 19739) 0% 0% 100% 1.973,90 100% 1.978,90 
61 STRING BOX SOLAR SBOBA - 22/25 SECCIONADORA NO INVERSOR 852,93 0% 0% 100% 100% 862,93 
71 CABO SOLAR 6MM-1800V PRETO 3.652,00 0% 100% 3.652,00 0%

862,93
100% 3.852,00 

72 CABO SOLAR BMM-1800V VERMELHO 100% 3.062,00 0% 100% 3.652,00| 
81 Kit terminal (E3&mm) o par 100% 140,25 0% 100% 140,25 
82 Kittem intermediario 39/49mm o par

 

 
100% 764,10 0% 100% 764,10 

1 Perfil de alumino 3,60m

 

2.797,80 0% 0% 100% 2.797,80 
92 Kit emenda e parafuso 8 X 12 196,80 |_100% 196,80 0% 0% 100% 196,80 
23 Kit suporte pera telhado colonial 1.641,35 100% 1.641,35 0% 0% 100% 1.641,35 
10.1 Kit mini trilho com parafuso 2.572,70 |_100% 2.572,70 0% 0% 100% 2.572,70 
1141 CONECTOR MACHO- MC4 106,00 0% 80% 84,80 20% 21,20 100% 106,00 
11.2 CONECTOR FEMEA - MCA4 106,00 0% 80% 84,80 20% 21 100% 106,00 
121 Eletroduto corrugado 3/4 231,00 0%) 100% 0% 100% 231,00 
122 Eletroduto corrugado 1a 38,60] 0% 100% 0% 100% 33,50 
123 Eletroduto deaço galvanizado a fogo 3a 1.809,00 100% 1.809,00 0% 0% 100% 1.809,00 
12.4 Luvas de aço galvanizado a fogo 3a 297,90 |_100% 297,90 0% 0% 100% 297,90 
12.5 Curva de aço galvanizado a fogo 3a 440,00 |_100% 440,00 0% 0% 100% 440,00 
12.6 Caixa de passagem de aço galvanizado a fogo 30x30cm 560,00_100% 550,00 0% 0% 100% 550,00 
181 Cabo de cobre isolação 1 kV 35mm? (cor preta) 289,89 0% 0% 100% 100% 289,89 
13.2 Cabo decobre isolação 1 kV Emma(corpreta)

  

62,55 0% 0% 100% 100% 62,55 
13.3  Cabo decobre isolação 1kV 16mma (cor verde)   728,00 0%   80%   20%   100%   728,00 

[s
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Item SERVIÇO VALORES

1a ETAPA 2a ETAPA 3a ETAPA TOTAL
 

| (a Valor _) Valor 1%) Valor. 1%) Valor
 13,4 Cabo de cobre isolção 1kV 7Omm(cor preta) 753,00 0% 0% - 100% 753,00 100% 753,00
 141 Terminais de cobre fendido de compressão Emma 79,40 0% 0% - 100% 79,40 100% 79,40
 14.2 Terminais de cobre fendido de compressão 10mma 15,88 0% 0% - 100% 15,85 100% 15,88
 14,3 Terminais de cobre fendido de compressão 35mm? 112,80 0% 0% - 100% 112,80 100% 112,80
 14.4 Terminais de cobre fendido de compressão 70mma 87.75 0% - 100% 87,75 100% 87.75
 14,5 Conector cabolfos (split bol) 7mm? 326,00 0% - 100% 326,00 100% 326,00
 14,6 Conector cabolios (split bolt) 120mma 428,70 0% - 100% 428,70 100% 428.70
 15.1 Fita isolante alta fusão (cor preta) 20m 185,00 0% - 100% 185,00 100% 185,00
 15.2 Eita isolante (or vermelha - fase A) 20m 20,55 100% 20,55 100% 20.55
 15.3 Eita isolante (cor azul - fase B) 20m 20,55 100% 20,56 100% 20,55
 15.4 Fita isolante (cor banca - fase C) 20m 20,55 100% 20,55 100% 20,55
 16.1 Disjuntor termo magnetico tripolar mod. DIN 150 A 375.98 100% 375,98 100% 375,98
 16.2 Disjuntor termo magnetico tripolar mod. DIN 100 A 252,40 100% 252,40 100% 252,40
 16.3 Disjuntor termo magnetico tripolar mod. DIN 30 A (DPS) 49,30 100% 49,30 100% 49,30
 16.4 Disjuntor termo magnetico bipolar mod. DIN 30 A 35,90 100% 35,90 100% 85,90
 17.1 Placa de sinalização conforme a NBR-5410 nas medidas de 130x130mm 119.70 100% 119,70 100% 119.70
 181 DPS classe II, 2764 40k 187,43 100% 197.43 100% 187,43
 18.2 Barramento de cobre de 1 x 1/4 (BEP) 125,00 100% 126,00 100% 126,00
 18.3 Isolador paralelo 16x25x1/4 em epoxi 17,90 100% 17,90 100% 17,90
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Prestação de serviço junto a CPFL para homologação do SFV Microgeração
(Sistema gerador de energia elétrica atravésde fontes renováveis. Potência

instalada inferior ou igual a 75 kW.). Envio de documentostais como, certificado
(s) do inversor (es) utilizado(s), se houver, em arquivo pdf, foto mostrando a

visão ampla dopadrão de entrada (resolução 300 dpi) Foto medição(tampa

aberta mostrando todos medidorespresentes), foto mostrando o dispositivo

de proteção geral, foto do medidor da UCG + disjuntor geral da UC ( el e
legível), Formulário de solicitação de acesso para Micro e Minigeração (Anexo E)
O formulário de solicitação deacessoanexo E, possui modelo diferenciado de
acordo com a potência instalada, documento de identificação do titular da
unidade consumidora e formulário para cadestro de unidades consumidoras

participantes do sistema de compensação (Anexo G).

  

5.000,00 0% 0% - 100% 5.000,00 100% 5.000,00

 Total R$ 204.365,73 26.090,55 135.588,49 42.688,89 204.365,73
 
    12,77%    66,35%   20,89%   100,00%
  -
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