Desde os anos 2000 a PRG é uma empresa de presença no mercado nacional,
atuando no desenvolvimento, na gestão e na execução de projetos industriais,
nos mais diversos setores da economia.
A PRG possui em sua filosofia, a excelência em gestão de implantação de
plantas industriais, sendo o seu grande diferencial, a elaboração de projetos de
engenharia, gestão de empreendimentos e a execução de obras.
Em seu portfólio de serviços, é especializada na prestação de serviços de
Engenharia Consultiva em suas diversas especialidades, nas áreas de estudos,
projetos, gerenciamento de obras, supervisão e integração de projetos.
A PRG CONTRUÇÕES E MONTAGEM é uma empresa do GRUPO PRG que tem
como objetivo principal a atividade de montagens mecânicas industriais. Possui
um destacado know-how em montagens de equipamentos e tubulações,
construção civil, montagem eletromecânica, para os diversos segmentos da
indústria e em todas as áreas.
(E) ENGENHARIA
• Projetos conceituais.
• Projetos básicos.
• Projetos executivos.
(P) SUPRIMENTOS
• Plano de aquisições.
• Processos de aquisições.
• Pareceres técnicos e comerciais.
• Aquisições de materiais, equipamentos e serviços.
• Inspeções e diligenciamento.
• Gestão de estoque.
(C) CONSTRUÇÃO E MONTAGENS
• Construção civil de infraestrutura e edificações.
• Montagens elétricas industriais.
• Obras multidisciplinares (construção civil e montagens
eletromecânicas).
• Empreendimentos na modalidade EPC (Engineering, Procurement
and Construction Contracts) e EPCM.

A PRG está presente
em todo o Brasil
e em países da
América Latina
Missão

Visão

Valores

Fornecer aos nossos clientes soluções

Ser reconhecida como centro de

Os clientes são a nossa razão de ser.

modernas e objetivas que agreguem

excelência em todas as suas atividades.

Excelência no serviço prestado.

valor ao projeto contratado

Valorizar profissionais através do incentivo e investimento

Atuar em prol da satisfação dos clientes

no desenvolvimento, saúde e segurança dos colaboradores.

Promover atividades de alto padrão

Estabelecer alianças eficazes e duradouras com nossos

tecnológico

fornecedores e empresas associadas.

Promover resultados que agreguem

Zelar pela imagem da empresa através de uma atuação

vantagem competitiva aos clientes.

ética, coerente e transparente em nossos relacionamentos.
Tratar todas as pessoas com respeito e dignidade.
Todas as nossas competências e recursos estão voltados
para a inovação e o compromisso de gerar valor para os
seus clientes, de forma consistente e continuada.
Elaboramos e executamos projetos adotando técnicas de
engenharia e gerenciamento em todo o ciclo produtivo.

Construções e Montagens
Industriais
A partir de 2016, A PRG passou a se dedicar aos serviços
de execução de obras industriais, fornecimento de mão
de obra especializada para construção civil, montagens
eletromecânicas e manutenções industriais.
O diferencial da PRG está na gestão de suas obras, devido
à sua grande experiência em gerenciamento de projetos
e com metodologia própria, busca sempre o compromisso
com a qualidade, pontualidade e segurança total de seus
colaboradores.

Competências da PRG
Estudo de viabilidade em macroplanejamento de novos empreendimentos
Engenharia de Projetos Multidisciplinares Conceitual, Básico e
Detalhado.
Gerenciamento de Implantação de Projetos
Gestão de Portfólio de Projetos
Gestão de Manutenção de Plantas Industriais
Condicionamento, Comissionamento e Assistência à Partida e
Pré-Operações.
Gestão de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Gestão Integrada e Gerenciamento de Engenharia em Empreendimentos nas Modalidades
EPC (Engineering, Procurement and Construction)
EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management)

Construção
e Montagens

Gerenciamento

ENGENHARIA
MULTIDISCIPLINAR

GERENCIAMENTO DE
PROJETOS

FABRICAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Civil

Planejamento e Orçamentação do
Empreendimento

Fabricação de
equipamentos

Gerenciamento e Fiscalização de
obras

Obras Civis

Elétrica
Mecânica
Processos industriais
Tubulação

Controladoria de Obras

Estruturas metálicas

Suprimentos (Aquisição, Controle e
Diligenciamento)

Automação e
instrumentação

SSMA (Segurança, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente)

Auditorias de Engenharia

Gestão, fiscalização, inspeção e
controle da qualidade
Comissionamento, Assistência à
Partida, Pré Operações e Operação
Assistida
Gestão de Portfolio de Projetos
Gestão de Paradas de Plantas
Industriais
Planejamento de Serviços de
Manutenção
Elaboração de Planos Preventivos
de Manutenção
Gestão de Contratos de Serviços de
Manutenção

EMPRESAS DA PRG FORA DO BRASIL:

Chile: PRG Ingenieria Chile sPA
Uruguai: PRG Interfex S.A
República Dominicada: Proeng Dominicana
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A metodologia PRG está alicerçada no Manual de
Gerenciamento de Projetos com base nas melhores práticas
recomendadas pelo Project Management Institute – PMI.

Um portfólio de projetos diversificados
Alguns de nossos projetos executados

Um portfólio de projetos diversificados
Alguns de nossos projetos executados
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