


A empresa foi idealizada com o intuito de alavancar pequenas e médias
empresas, dando total assistência na terceirização do trabalho de engenharia,
com o intuito de oportunizar as empresas do ramo, de otimizarem seus
processos e reduzirem os custos operacionais com mão de obra especializada.
Nossas soluções são pensadas em dinamizar a logística do seu negócio,
tornando-o simples e eficiente. A COMAX ENGENHARIA, tem como produto
final a satisfação do cliente, dentro da sua necessidade.

Nossa
VISÃO

Facilitar os processos de engenharia das empresas de grande, médio porte e
autônomos, oferecendo agilidade e segurança na sua prestação de serviço
para o consumidor final.

Nossa
HISTÓRIA



Nossos
SERVIÇOS

Venda de Sistema de Energia Solar

Cada cliente possui um perfil de consumo que é analisado minuciosamente
pela equipe especializada Comax Engenharia. Com as informações de
irradiação do local a ser instalado, histórico de consumo e a disposição do
sistema é possível dimensionar a capacidade de geração do local e apresentar
a estimativa de investimento e retorno.

Dimensionamento Final e Projeto Aprovado na Concessionária

Elaboramos seus projetos de geração de energia solar através de softwares
especializados junto a equipe de Engenharia Comax, com o objetivo alcançar a
melhor eficiência dentro das suas necessidades. Realizamos a permissão de
acesso junto a concessionária assim como o acompanhamento do mesmo até
a homologação do sistema.



Comissionamento 

É o processo onde iremos até sua residência e/ou empresa, e realizaremos o
comissionamento de sua usina para instalação e atendimento ao prazo
estabelecido em contrato. Faremos todos os levantamentos de material e
miscelânias para que sua usina seja entregue em perfeito estado e com toda a
qualidade e padrão COMAX ENGENHARIA.

Instalação do Sistema Fotovoltaico 

Com nossa equipe técnica de instalação, realizamos a instalação do sistema em
sua residência e/ou empresa onde será injetado sua geração ao sistema da
rede elétrica da concessionária através do medidor padrão da sua unidade
consumidora.

Nossos
SERVIÇOS



Vistoria COMAX

Após instalação finalizada pela nossa equipe técnica, iremos até sua central
geradora realizar o processo de vistoria antes da visita técnica da
concessionária de energia para validação do serviço e troca do medidor
padrão. Faremos toda a análise da instalação onde verificaremos qualquer
anomalia presente que necessite de reparo e/ou correção para que assim,
possamos dar seguimento com o processo de ligação de sua usina.

Vistoria Concessionária de Energia e Troca de Medidor

Feito a vistoria pela concessionária de energia e, aprovado a execução da
unidade geradora junto ao sistema de rede elétrica do mesmo, é dado um
prazo para troca do medidor. Após realização da troca do medidor, nossa
empresa irá até sua unidade geradora para que seu sistema comece a gerar e,
dessa forma, fornecer sua tão esperada economia com energia.

Nossos
SERVIÇOS



Nossos
FORNECEDORES



Presente em

10 estados
Brasileiros 

Mais de

2,5MW
Comercializados no MT

A COMAX é a sua melhor escolha

Faça uma simulação agora e descubra o melhor em 
tecnologia, especialidade técnica e agilidade em 

prestação de serviço



COMO PODEMOS AJUDÁ-LO?

Estamos aqui para ajudar você e sua empresa. Entre em contato
através de nossos canais de atendimento, e um de nossos
especialistas dará retorno.

O Futuro Chegou!
Este é o momento ideal para você migrar para uma nova solução
financeira totalmente simplificada e com um ótimo custo
benefício para VOCÊ.



NOSSOS CONTATOS

+55 (65) 98172.4455
TATIANA REGINA FARIA MARTINS 

+55 (65) 99258.5884
MIRELLA ELAINE FARIA MARTINS

+55 (65) 99959.1650
MANOEL MARTINS DIAS



WWW.COMAXENGENHARIA.COM.BR


