Especialistas em engenharia

A Empresa

CONFIDENCIAL

Possui, atualmente, escritório no:
Rio de Janeiro, Brasil

Possui uma equipe de engenheiros altamente

capacitados e com experiência a nível internacional,
comprometida com prazo e excelência técnica

Linhas de negócio

CONFIDENCIAL

Engenharia

Gestão de
energia

Geração
distribuída

Desenvolvimento de
engenharia detalhada
multidisciplinar para
obras industriais

Outsourcing de gestão
de energia para grandes
consumidores
energéticos

Soluções de engenharia
utilizando fontes
alternativas de geração
de energia

Clientes principais

CONFIDENCIAL

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 Insermel - Lima, Peru:
PM - Gerenciamento, em campo, do projeto de
expansão da planta Condorcocha da UNACEM, incluindo as
áreas de Molino 8 e Embolsado 5, contemplando:
• Instalação de cabos de MT, banco de capacitores e
marshalling panels;
• Montagem de sala de controle;
• Instalação de postes de iluminação viária;

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 AYESA – Lima, Peru:
ENG – Desenvolvimento de projeto de detalhamento
(engenharia elétrica e de instrumentação) para a tomada de
água e o reservatório de Majes-Siguas, etapa II, Arequipa,
Peru, contemplando:
• Especificação de equipamentos e topologia da instalação
elétrica, distribuição de força, aterramento, iluminação
interna e externa
• Especificação de instrumentos, arquitetura de
comunicação e controle, detalhamento de instalação

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 SIEMENS – Lima, Peru:
ENG – Desenvolvimento de projeto de detalhamento
(engenharia elétrica, estudos elétricos, civil, automação)
para a ampliação do estaleiro da Marinha de Guerra do
Peru (SIMA/Callao).

ENG – Desenvolvimento de projeto de detalhamento
(engenharia elétrica, estudos elétricos, civil, instrumentação
e controle) para o revamping do sistema de HVAC de 3
subestações para a mina de Constancia.

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 OTZ Engenharia – Rio de Janeiro, Brasil:
ENG – Engenharia de detalhamento (elétrica) para o
centro de estudos técnicos da Klabin, contemplando
especificação de equipamentos e topologia do sistema
elétrico, distribuição de força, iluminação, SPDA e
aterramento.
ENG – Engenharia de detalhamento (elétrica) para o
contrato guarda-chuva com a UO-BC da Petrobras,
contemplando especificação de equipamentos, distribuição
de força e iluminação
ENG – Engenharia de detalhamento (elétrica) para o
Flare do COMPERJ (U-5412) contemplando especificação
de equipamentos, distribuição de força, iluminação, SPDA e
aterramento.

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 Ball Embalagens – Três Rios, Brasil:
ENG – Execução de projeto de detalhamento da
expansão da planta de produção de latas de alumínio (linha
3), incluindo as disciplinas de elétrica, civil, processo,
instrumentação, tubulação, mecânica e HVAC
ENG – Assistência técnica à obra (tubulação)
 TUPPERWARE – Rio de Janeiro, Brasil:
ENG – Desenvolvimento de projeto de detalhamento
de 2 subestações em MT/BT e interligação via
underground, incluindo distribuição de força, iluminação,
aterramento, SPDA, automação do sistema elétrico e
estudos elétricos

Principais projetos realizados

CONFIDENCIAL

 TERMINALES DEL PERÚ – Callao, Peru:
ENG – Desenvolvimento de auditoria elétrica
(engenharia elétrica, estudos elétricos) e energética
(eficiência energética), para o Terminal de Combustíveis de
Callao.
 RDS ENERGIA – Florianópolis, Brasil:
PM – Supervisão de construção e montagem de
sistema de geração fotovoltaica de 32kWp.

Portfólio – Engenharia (ENG)

CONFIDENCIAL

Owner
Engineering

Apoio
comercial

Estudos de
viabilidade técnicafinanceira

Apoio à execução
de propostas

Análise de consistência de doc. de
engenharia

Execução de
projetos

Análise de doc.
técnica de
fornecedores

Execução de
projetos

Procurement e
logística
inbound/outbound

Levantamento de
campo

Execução de
estudos elétricos

Diligenciamento de
fornecedores

Supervisão de
projetos

Parecer técnico de
fornecedores

Apoio à execução
de bases de
projeto

PM

Execução de
projetos

Supervisão de
projetos

Gerenciamento
técnico de projetos

Acompanhamento
de FAT/SAT

Vantagens competitivas

CONFIDENCIAL

 Profissionais com experiência no setor industrial, energético e
infraestrutura – formados em grandes escolas de engenharia e empresas
multinacionais
 Profissionais com experiência no setor com experiência em projetos de
detalhamento equipamentos elétricos, engenharia de projetos e estudos
elétricos no Brasil e no exterior
 Profissionais com vivencia internacional, desenvolvendo projetos com
equipes multidisciplinares, remotas e em distintos fusos horários
 Modelos comerciais adaptáveis ao cliente – tempo e material ou escopo
fechado a preços competitivos
 Parcerias sólidas para desenvolvimento de projetos multidisciplinares e
para construção e montagem

Contate-nos já!

www.trescoeng.com
info@trescoeng.com

