
 

 

 

 
 

ATESTADO DE PRODUTOR E FORNECEDOR EXCLUSIVO Nº 15/2021 
 
 
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI atesta, para os fins previstos no inciso I do art. 
25 da Lei 8.666/93, que a empresa de razão social Sunew Filmes Fotovoltaicos Impressos S.A. é 
produtora e fornecedora exclusiva do bem industrial nacional “Filmes Fotovoltaicos Orgânicos 
Impressos e Flexíveis”, identificado pelo NCM 8541.40.32, que possui as seguintes especificações e 
funcionalidades: 
 
Painel fotovoltaico, pertencente à terceira geração da tecnologia de células solares (“organic 
photovoltaics” – OPV), composto por camadas poliméricas orgânicas capazes de converter energia 
solar em energia elétrica. O painel é semitransparente, flexível, de baixa densidade de massa e 
customizável a diversas aplicações. A topologia básica do painel consiste em polímeros orgânicos 
impressos em um substrato de PET, no processo "roll-to-roll", apresentando uma tensão de circuito 
aberto de 24,5 V e corrente de curtocircuito de aproximadamente 160 mA. A partir dessa topologia 
básica, o painel é impresso com a quantidade de módulos necessários em paralelo, para atender a 
cada projeto a ser empregado. Após sua impressão, o painel fotovoltaico é encapsulado em filmes 
de barreira de base plástica, fornecendo proteção contra oxidação, isolando-o do contato com água, 
ar e umidade. 
 
O presente atestado é emitido após o seu pedido ter sido publicado em jornal de circulação nacional, 
divulgado na página central da CNI na Internet (www.cni.com.br) e, ainda, após consulta às 
Federações das Indústrias, sem que tenha havido qualquer impugnação ao pedido de sua emissão.  
 
O presente Atestado tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, podendo 
ser cancelado a qualquer tempo, caso se identifique bem industrial nacional com as mesmas 
especificidades e funcionalidades ou a sua distribuição por outros fornecedores.  
 
Brasília, 23 de julho de 2021. 
 
 
 
João Emilio Padovani Gonçalves 
Superintendente de Desenvolvimento Industrial 
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