IMPORTANTE!
1. Ao comprar o cupom de projeto fotovoltaico, você estará contratando um serviço da Pieta.tech, maior
escritório de projetos fotovoltaicos para Integradores da América Latina;
2. A responsabilidade dos serviços de projeto e homologação são de inteira responsabilidade da Pieta.tech,
sendo a Sou Energy apenas um canal de revenda dos serviços da Pieta.tech;
3. Todas as tratativas relacionadas a este serviço devem ser tratadas diretamente com a Pieta.tech.
4. Os cupons tem validade de 180 dias após a emissão da nota ﬁscal de venda do kit fotovoltaico.

DESENVOLVIMENTO E HOMOLOGAÇÃO
DOS PROJETOS FOTOVOLTAICOS CONTRATADOS
Nossas soluções de projeto e homologação

Microgeração
até 75kW
entregues em até 3
dias úteis

Minigeração
de 75kW até 5MW
entregues em até 10
dias úteis

O que é um projeto fotovoltaico?
Um projeto fotovoltaico é um conjunto de documentos composto, em geral, por:
documentação para homologação, projeto executivo e ART. Abaixo você confere todos os
itens entregues pela Pieta.tech para sua empresa de energia solar.
Itens INCLUSOS no seu projeto fotovoltaico
- Taxa de ART de projeto
- Todo o processo de homologação na distribuidora de energia
- Suporte técnico antes, durante e depois da conclusão da obra
- Elaboração do projeto fotovoltaico completo e da documentação para homologação*
*Exceto documentos e estudos que não constem no modulo 3 do Prodist

Exemplos de documentos entregues
- Modelagem 3D do sistema (somente
projetos acima de 40 kWp)
- ART de projeto
- Memorial descritivo
- Diagrama uniﬁlar e funcional
- Diagrama de blocos
- String Box
- Instalação do inversor

- Planta de situação
- Formulário de solicitação de acesso
- Formulário de registro da central geradora
- Datasheet do módulo
- Datasheet do inversor
- Registro do Inmetro do módulo
- Registro do Inmetro do inversor

Itens NÃO INCLUSOS no seu projeto fotovoltaico:
- Comissionamento do sistema conforme NBR 16274 e demais normas vigentes
- Execução da obra
- Geração da ART de execução
- Taxa de ART de execução
- Custo de viagem do engenheiro para o local (se necessário)
*Para projetos de minigeração de energia (>75 kW) e, em alguns casos, para projetos de microgeração de energia, a
Pieta.tech poderá exigir a emissão de um laudo de estabilidade estrutural para a cobertura onde se pretende instalar
os módulos fotovoltaicos – exceto se instalado diretamente no solo –, a ﬁm de veriﬁcar a viabilidade da instalação.

Como solicito o meu projeto?
Passo 1: Cadastre sua empresa no PIEP (www.piep.com.br). Aguarde o contato da nossa
equipe para liberação do seu cadastro;
Passo 2: Após ter seu cadastro liberado, solicite o seu projeto e clique em ”Conﬁrmar
Solicitação”;
Passo 3: Selecione a mo dalidade de ”Projeto Avulso”;
Passo 4: Selecione a opção ”Cupom”;
Passo 5: Insira o cupom exclusivo adquirido junto à Sou Energy e clique no botão
”Enviar”. O código do seu cupom será informado no seu e-mail pela Sou Energy em até 5
dias úteis após a conﬁrmação do pagamento de seu pedido na plataforma Sou Energy.

CONHEÇA A PIETA.TECH
A Pieta atua no desenvolvimento e homologação de projetos fotovoltaicos para empresas
de energia solar. Desde o início em 2016, busca por eﬁciência e novas soluções, aliando
engenharia e tecnologia para empresas de energia solar. A Pieta não atende clientes
ﬁnais.

+1200

Projetos
homologados

44

Distribuidoras
de energia já
atendidas

23

Estados já
atendidos

(e o Distrito Federal)

2

Plataformas
desenvolvidas

BENEFÍCIOS DO INTEGRADOR PIETA

Isenção total
da burocracia

Menores prazos
de entrega do
Brasil

Aumento no
número de
projetos

Menor tempo
no processo de
homologação

Foco em
vendas

PIEP, A PLATAFORMA DE PROJETOS DO INTEGRADOR SOLAR
1. Solicite projetos em minutos, pelo computador ou
pelo celular.
2. Acompanhe o desenvolvimento durante todas as
etapas até a vistoria da distribuidora.
3. Receba atualizações dos seus projetos em tempo real.
Conheça mais em: www.pieta.tech/piep

FICOU COM DÚVIDAS?
Clique nos ícones abaixo
(48) 9 9110-2061

(48) 3365-2390

@pieta.tech

/pieta.tech

www.pieta.tech

atendimento@pieta.tech

/pieta.tech

/pieta.tech

A equipe da Pieta.tech está pronta para atendê-lo.

Soluções para
empresas de energia solar

Como solicitar um
projeto na Pieta.tech
usando o cupom 

“Sou Pieta”

Passo 1:
Cadastre sua empresa no Piep (www.piep.com.br). Aguarde
o contato da nossa equipe para liberação do seu cadastro:


Passo 2:
Após ter seu cadastro liberado, acesse o Piep:

Passo 3:

Clique em “Novo Projeto” para iniciar a solicitação do seu projeto:

Passo 4:

Após inserir todos os dados necessários para o projeto, clique
em “Confirmar Solicitação”:

Passo 5:

Selecione então a opção “Projeto Avulso”:

Passo 6:

Digite o código do seu cupom Sou Pieta e clique em “Inserir
Cupom”:

xxxxxxxxxx

Passo 7:

Pronto! Seu projeto já está na etapa “Pagamento Confirmado”,
agora é com a equipe da Pieta.tech!

Passo 8:

Para ver todos os detalhes e documentos do seu projeto, basta
clicar no projeto!
Projeto teste

Projeto teste
999.999.999-99

