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SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E MONTAGEM E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL .

Sobre Nós
Desde 2012, o Grupo Peniel oferece
serviços que abrangem todas as fases de
desenvolvimento de projetos de engenharia
mecânica, a começar dos estudos
preliminares até a conclusão do projeto
executivo.
Estamos preparados para a elaboração de
projetos dos mais variados seguimentos,
incluindo grandes obras industriais, comerciais e de uso público. Além da fabricação de
equipamentos e montagem mecânica, atua-

mos com equipe completa para fabricação
própria de TENDAS, GALPÕES DE
ARMAZENAMENTO E COBERTURAS EM
GERAL.
Todo o trabalho é desempenhado por uma
equipe altamente capacitada e um corpo de
consultores e engenheiros especializados.

Nossa Empresa
Trabalhar com inovação e tecnológica,
traduzindo-a em benefício para o cliente
sempre foi um desaﬁo executado com
perfeição pelo Grupo Peniel. Sua excelência e
c o m p ro m et i m e nt o t ro u xe ra m d i ve rs a s
parcerias de sucesso com grandes empresas
no mercado e, em seu histórico de realizações,
cita com orgulho, de obras realizadas com
grandes nomes como: à Obra em ITU-SP para a
HEINEKEN e o projeto Melatonina realizado
Junto à BRAINFARMA, além de parcerias com
vários outros grandes nomes como: Coca Cola,

Itambé, Votorantim, Ambev, Eternit, entre
outros.
Acreditamos que trabalhar com seriedade,
visando sempre o respeito nos relacionamentos
internos e externos, atrairemos ainda mais
realizações e parcerias de sucesso.
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Nossos Serviços
• Montagens Eletroeletrônicas de
linha de processo;

• Fabricação e Montagem de
Equipamentos;

• Montagens Mecânicas linha de
processo

• Terceirização de Homem Hora.
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• Fabricação e Montagem de
estruturas metálicas
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• Execução de Soldas especiais
• Isolamento Térmico;

O que Fazemos
ELABORAÇÕES DE
PROJETOS DE
ENGENHARIA
• Levantamento de campo;
• Elaboração Desenhos Técnicos;
• Projetos mecânicos;
• Maquete Eletrônica;
• Desenhos preliminares;
• Dimensionamento e Detalhamento de
Estruturas Metálicas;

• Projetos Eletromecânicos;
• As-Built ﬁnal;
• Elaborações de editais;
• Projetos tubulações
• Orçamentos.

INSPEÇÕES E CONTROLES
DE QUALIDADE

• Inspeção por partícula magnética;
• Inspeção de estruturas metálicas;
• Testes Pneumáticos;
• Inspeção e pintura industrial.

• Inspeção e soldagem;
• Inspeção por ultrassom industrial;
• Elaboração de Procedimentos Técnicos;
• Inspeção por liquido penetrante;
• Inspeção de Dimensional e caldeireira;
• Testes Hidrostáticos;
• Serviços de ﬁscalização técnica;

Clientes e Parceiros
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Solicite um orçamento por meio
dos nossos canais de contato:

Os melhores preços e a qualidade
do melhor material de mercado!

Michel F. P. Nascimento
Eng. Esp. Civil / Comercial

(62) 9.9250-0091
comercial02@grupopenielmontagens.com
(62) 3952-3752 | 3952-1852
SEDE
Rua Monte Carmelo, Qd. 20, Lt. 08, Bairro Cardoso
Aparecida de Goiânia - GO

(62)

3952-1852

www.grupopenielmontagens.com
grupopenielmontagens
penielmontagens

