
A SEE Energia trabalha com soluções elétricas, prestando serviço e oferecendo produtos no 

setor de energia solar. Com a parceria da WEG S.A, equipamos sua casa, comércio, indústria 

ou estabelecimento rural com o melhor sistema existente no mercado. 

A energia solar fotovoltaica funciona pela conversão direta da luz do Sol em eletricidade, por 

meio dos painéis solares. 

Com sede em Brasília, nossa atuação é no Distrito Federal e Goiás. A empresa já existe há 

dois anos, temos experiência e currículo: vários clientes atendidos e usinas em funcionamen-

to. A qualidade no serviço e material disponibilizado são nosso diferencial. Com a SEE Ener-

gia, o seu investimento está seguro e sua propriedade garantida com os melhores equipa-

mentos instalados.

Lembramos ainda, que por meio do sistema de geração de energia solar, a sua fatura pode 

reduzir em até 95%. Dúvidas? Entre em contato com a gente! Ligue ou mande uma mensa-

gem pelo whatsapp: 61-98364-8441 ou envie um e-mail para: contato@see-energia.com
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somos
Quem

A PEV Serviços trabalha com soluções elétricas, prestando serviço e oferecendo produtos no 

Com sede no Rio de Janeiro, nossa atuação se faz a nível nacional.  Somos destaque no setor 
fotovoltaico, temos experiência e currículo: vários clientes atendidos e usinas em funcionamen-
to. A qualidade no serviço e material disponibilizado são nosso diferencial. Com mais ener-
gia, o seu investimento está seguro e sua propriedade garantida com os melhores equipa-

gem pelo whatsapp: 21-97478-7767 ou envie um e-mail para: contato@pevservicos.com

deo omnis glória + 
deo omnis glória + 
www.pevservicos.com
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Valores:
Qualidade, oportunidade, honestidade, eficiência e trabalho em equipe.

Missão: 
Instalação de energia solar e ofertas de serviços de qualidade aliados ao melhor 

custo-benefício da região Centro-Oeste. Temos o reconhecimento dos nossos clientes 

por meio das melhores soluções, seja para residência, comércio, indústria ou fazenda. 

Contribuímos para o aumento do uso da fonte solar e da democratização e barateamen-

to de energia.

Visão:
Crescer continuamente e ser referência na inserção de energia solar no Brasil.

somos
Quem

Integradores

custo-benefício em todo o país. Temos o reconhecimento dos nossos diversos clientes 
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serviços
Nossos

Instalação, comissionamento
e Manutenção de Gerador
Fotovoltaico

Manutenções elétricas

Projetos Elétricos

Eficiência Energética

Comércio de materiais
elétricos
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soluções
Nossas 

Eficiência energética
Qualidade de energia

Treinamentos 

Laudos técnicos 

Instalações elétricas

Retrofit
Geração de Energia Solar

Usinas de recuperação energética por gaseificação de resíduos sólidos
Estação de recarga para Veículos Elétricos

Bombeamento Solar

Estacionamento Solar

Comércio de materiais elétricos

Integradores



De Brasília para
todo o Brasil.

Estamos atendendo via

Whatsapp 
(61) 98364.8441

Faça seu orçamento.

  DO RIO PARA

97478.7767(21)
Faça seu orçamento online

Atendimento
em todo Brasil

:
RIO DE JANEIRO
Rua Bambina, 141
3°andar - Botafogo
 
 
+55 (21) 3570-3319
+55 (21) 97478-7767
 
 
contato@pevservicos.com
oil@pevservicos.com
 

todo o Brasil

SEDE

CONTATO

EMAIL



7

do serviço
Etapas

1- Levantamentos de aspectos técnicos com imagens aéreas e                
histórico de faturas

2- Contrato de solução completa

3- Emissão de responsabilidade técnica

4- Projeto

5- Solicitação de acesso a concessionária

6- Aprovação do Parecer de acesso

7- Compra de todos os materiais

8- Instalação do Gerador Fotovoltaico

9- Comissionamento e ativação da usina

10- Solicitar vistoria a concessionária

11- Regularização de eventuais aspectos técnicos

12- Aprovação de conexão e instalação medidor bidirecional
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CLIENTE: Claudya Lessa
POTÊNCIA INSTALADA: 2,96 KWP
GERAÇÃO SISTEMA: 230 KWH/MÊS
ECONOMIA ANUAL: R$2.760,00

instalações
Nossas
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click aqui!Faça uma
simulação

agora
e descubra o quanto
você vai economizar!

CLIENTE: ERALDO JOSE
POTÊNCIA INSTALADA: 51,405 KWP
GERAÇÃO SISTEMA: 5.367 KWH/MÊS
ECONOMIA ANUAL: R$65.600,00

instalações
Nossas

WHATSAPP



CLIENTE: ANE GRACE
POTÊNCIA INSTALADA: 2,1 KWP
GERAÇÃO SISTEMA: 270 KWH/MÊS
ECONOMIA ANUAL: R$2.700,00

CLIENTE: POLLYANNA DE FATIMA ALVES
POTÊNCIA INSTALADA: 5.67
GERAÇÃO SISTEMA: 764 KWH/MÊS
ECONOMIA ANUAL: R$7.334,40

instalações
Nossas

CLIENTE: JOSÉ ABRÃO DA PAIXÃO
POTÊNCIA INSTALADA: 6,9KWP
GERAÇÃO SISTEMA: 930 KWH/MÊS
ECONOMIA ANUAL: R$ 8.928,00
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Somos integradores
oficiais da Weg

clique aqui!

parcerias
Nossas

Principais Fornecedores:
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Principais Stakeholders



Click nos links abaixo e descubra
como economizar por toda a vida.

Saiba mais

Desenvolvido por D2_agência_digital

Integradores
Somos

P o r t f ó l i o

Dpto.Mkt PEV Solar

www.pevservicos.com




