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PROJETAR ENGENHARIA

Somos uma empresa genuinamente brasileira,

com sede e forte atuação no estado do Pará,

especializada em Construção Civil, Montagem

Industrial e Infraestrutura. Atendendo Projetos

tanto de clientes públicos como privados.

Fundada em 2016, nossa equipe possui mais de 18 anos

de experiência e atuação, sendo especializada na
execução, gestão, desenvolvimento e consultoria de

obras e projetos em todo o Brasil, sejam eles de

pequeno, médio ou grande porte.



Estar entre as 100 principais empresas do ramo da Construção Civil do 

estado do Pará até 2025 com destaque no pais. 

VISÃO

Prestar serviços de engenharia para a indústria da Construção Civil com 
soluções modernas e confiáveis 

MISSÃO



Respeito

Integridade

Diversidade

Empreendedorismo

Resultado

A palavra “R I D E R” em inglês significa alguém que está 

no comando, corredor, cavaleiro. 

A PROJETAR ENGENHARIA tem o sentimento de que para 

transformamos nosso futuro não podemos ser passivos ou 

simples passageiros, temos que atuar pró-ativamente e 

construirmos o futuro que queremos.

NOSSOS VALORES



NO QUE ACREDITAMOS?

Acreditamos que as demandas de nossos clientes são muito mais do que realizar um simples 

projeto de engenharia, afinal nossos projetos transformam em realidade os sonhos, 

conquistas e fazem parte do projeto de vida de nossos clientes.

Temos paixão pelo que fazemos, 

por isso trabalhamos com prazer 

e 100% dedicados em entregar 

aos nossos clientes resultados 

que o surpreendam.

Por isso, a Projetar Engenharia, foca todos os 

seus esforços em uma relação proativa e de 

confiança com seus clientes, transformando 

seus sonhos em realidade. Não medimos 

esforços para minimizar custos e prazos!



ÉTICA, CONDUTA E COMPLIANCE

Um dos pilares do DNA da Projetar Engenharia está pautado no mais alto padrão de conduta 

de seus negócios. A ética e o respeito às leis estão disseminados como regra primordial na 

atuação de todos os nossos profissionais e fornecedores. 

Acreditamos que a integridade e a 

transparência devem permear 

nossos negócios e relacionamentos, 

assegurando a credibilidade em 

nosso processo de crescimento e 

reconhecimento no mercado.



QUALIDADE

• Economia de tempo em toda a estrutura 

de processos e atividades.

• Confiabilidade dos dados: reduz 

consideravelmente a possibilidade de erros 

e não permite o extravio de informações.

• Rapidez e agilidade para detectar e 

solucionar problemas nos processos.

• Salto de qualidade tanto no desempenho 

operacional quanto no corporativo.

• Redução de custos.

Investimos fortemente na gestão da qualidade de nossos processos 
para que nossos clientes tenham segurança, otimização e
ganhos comprovados na execução de seus projetos.



Softwares de última geração ajudam a garantir que 
o cliente sempre tenha um produto atualizado e de 
alta qualidade.

A tecnologia BIM é o que se tem de mais moderno 
no projeto e planejamento de obra e instalações.

A PROJETAR Engenharia trabalha com o que há de 
mais atual e está implantando o sistema ISO 9001 e 
programa Brasileiro da qualidade e produtividade 
do Habitat – PBQP-H

A PROJETAR Engenharia é a sua solução para um 
EPC completo, executando desde a engenharia, o 
fornecimento de materiais e a construção.

TECNOLOGIA E ATUALIDADE



ALGUNS SOFTWARES UTILIZADOS

Software para elaboração de projetos estruturais em concreto 

armado moldado in-loco, pré-moldado, alvenaria 

estrutural e estruturas mistas, com recursos que abrangem 

todas as etapas do projeto.

O QiBuilder é uma plataforma BIM para desenvolver 

projetos hidrosanitário, elétrico, preventivo de combate a 

incêndio, SPDA, gás, cabeamento estruturado e alvenaria 

estrutural em um único sistema.

Orçamentos de Obra de acordo com as regras do TCU, com 

17 bases de composições, incluindo a SINAPI, SICRO e SBC, 

acompanhamento de suas obras através dos módulos de 

Medição, Diário de obra e Gerenciamento de Compras de 

materiais, que são interligados ao orçamento.



GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS

Atendimento 

personalizado e 

diferenciado.

Cumprimento de 

cronogramas e 

prazos estipulados.

Foco em 

resultados 
e metas.

Sistemas e tecnologias 

que auxiliam a gestão 

dos processos.

Equipe totalmente 

integrada e 

alinhada.



NOSSA EXPERIÊNCIA – SERVIÇOS

• Projetos arquitetônicos e complementares 

para edificações comerciais e industriais.

• Projetos de instalações hidrossanitárias, 

elétricas e de automação comercial.

• Projeto e dimensionamento de sistemas de 

refrigeração e ventilação.

• Projetos de combate a incêndio.

• Consultoria, vistoria e laudos de engenharia.

• Planos de Rigging para movimentação de 

carga com guindastes.

• Construção e reformas de edifícios.

• Obras de fundações.

• Obras de drenagem, pavimentação, 

urbanização e saneamento.

• Construção de canteiro de obras

• Construção e manutenção de redes de 

distribuição de energia elétrica.

• Construção de subestações de energia 

elétrica.

• Obras de montagem industrial e 

estruturas metálicas.

• Obras de arte, como pontes e viadutos.

Somos especialistas em diversas áreas da Construção Civil:



ÁREAS DE ATUAÇÃO

MINERAÇÃO ÓLEO E GÁS PORTOS ENERGIA COMÉRCIO INDÚSTRIAS PARTICULAR GOVERNO

• Construção civil;

• Instalações eletromecânicas;

• Instalações hidro sanitárias;

• Gerenciamento, obras e serviços de 

engenharia;

• Manutenção de acessos;

• Administração de obras;

• Manutenção de condomínios residenciais e 

comerciais;

• Locação de mão de obra;

• Terraplanagem e Pavimentação;

• Supervisão, prevenção, e sistemas de combate 

a incêndio;

• Mecânica;

• Aterramento e SPDA;

• Redes elétricas aéreas;

• Redes de dados;

• Manutenção corretiva e preventiva de 

edificações industriais e prediais.



RESULTADOS PARA NOSSOS CLIENTES

• Baixo Custo.

• Cumprimento de Prazos com base na filosofia LEAN.

• Gestão dos Projetos e Contratos com base nos princípios 

das melhores práticas de engenharia.

• Mão de obra 100% capacitada.

• Capacidade de oferecimento de seguros e garantias 

Contratuais.

• Fôlego financeiro.

• Plano de Qualidade e Procedimentos Executivos para 

cada Projeto.

• Treinamento constante de nossos profissionais. 

Fornecimento de book de qualidade ao final de cada 

Projeto.



UM POUCO DO NOSSO ACERVO TÉCNICO

• SERVIÇOS AMPLIAÇÃO E REFORMA

• PONTES DE MADEIRA

• TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 

SANEAMENTO

• MUROS DE ARRIMO

• ESCOLAS E HOSPITAIS

• ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

• PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

• CONSTRUÇÃO SEDES ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS

• AS BUILT E DATA BOOK

• HOSPITAL DE CAMPANHA

• CANTEIRO DE OBRAS PARA GRANDES EMPRESAS

• PROJETOS ARQUITETONICOS, 

ESTRUTURAIS E ELETROMECÂNICOS

• CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

• ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

• MANUTENÇÃO DE ACESSOS



CLIENTES E PARCEIROS
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