
 

 

Descrição do Pré-projeto 

CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO DA USINA 
FOTOVOTAICA DE 75KW até 5MW. 

“O Brasil possui uma das condições mais favoráveis para a geração de energia fotovoltaica. 
Segundo estimativas do governo, a tendência é que este nicho movimente mais de 100 
bilhões de dólares até 2040.”  

Atenção para oportunidade! 

Empresários, investidores e donos de terrenos planos acima de 15000 metros que deseja 
ganhar dinheiro com energia solar fotovoltaica. 

Objetivo de fazer: A consultoria minimizar os riscos e torna umas das vantagens para os 
investidores, além de indicar a melhor modalidade de investimento em energia solar e toda 
orientação prestada durante a consultoria permite ao investidor tomar decisões assertivas. 

Conteúdo da consultoria: 

 Relatório completo do seu pré-projeto sua GD; 

 Diagnóstico de viabilidade de projeto; 

 Pré-projeto dimensionado por programas e desenho da planta; 

 Indicação de fornecedores dos equipamentos; 

 Análise financeira do pré-projeto; 

 Indicação de modelos contratuais; 

 Orientação sobre normativas. 

Início do pré-projeto:  O serviço contratado será iniciado no dia útil subsequente a 
confirmação do pagamento. 

Prazo da realização da consultoria: 90 (noventa) dias no máximo. 

Valor da consultoria: 

 76KW - 100KW Valor da Consultoria R$ 3 mil 

 100KW - 500KW Valor da Consultoria R$ 5 mil 

 500KW - 1MW Valor da Consultoria R$ 9 mil 

 1MW - 2MW Valor da Consultoria R$ 15 mil 

 Pré-projeto acima de 2MW Consultar Valor 

Forma de pagamento: À Vista com Depósito/TED/DOC e Boleto tem 5% desconto ou 

Cartão de Débito; Parcelada no Cartão de Crédito até 12x pelo Pagseguro. 

Informações a ser solicitada para o desenvolvimento do pré-projeto: 

O cliente deverá fornecer todas as informações e requisitos necessárias para o correto 
andamento da consultoria. 

A reunião inicial: Será realizada online a distância, via WhatsApp, Skype ou outro meio a 
ser definido, para obter as informações necessárias para realização da consultoria. 

E durante andamento da consultoria: Serão realizadas reuniões rápidas a distância para 

esclarecer dúvidas e apresentar o trabalho realizado. 

No final da consultoria: O cliente receberá todo conteúdo e documentação em arquivo do 

pré-projeto. 

Queremos conhecer você e o seu projeto, pois preencha o formulário da pré-consultoria no 

Link: https://share.hsforms.com/1m2KNlbXdTYui4T8qtRdCEw3k0df  

Dúvidas podem ser enviadas por e-mail ou WhatsApp 

E-mail: miragemsolar@outlook.com.br  WhatsApp: (21) 96019-9657  
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