Company Profile
PG –Servindo você com Excelência

Quem somos

Somos uma empresa prestadora de serviços e temos a responsabilidade de
proporcionar a solução dos problemas técnicos, de projetos de engenharia elétricaeletrônica, manutenção e suporte técnico, assuntos administrativos e comerciais,
registros e certificações exigidas pela ANVISA e Marcação CE, energia solar e
sistemas de geração de energia por sistema solar, focando assim em empresas que
necessitam ter o desenvolvimento, projetos e conhecimento nessas áreas. A PG foi
fundada em outubro de 1.995 em Ribeirão Preto – SP, após, ela teve seu fechamento
como ME e foi aberta como MEI.
Seu proprietário é um engenheiro eletricista – Eng. Paulo Gomes, que já foi
responsável técnico de empresas de alta tecnologia brasileira e sueca, com trabalhos na
área de manutenção fabril, preventiva, preditiva e corretiva, e manutenção e projeto de
equipamentos de alta tecnologia – eletrônicos/mecânicos/automatizados.
Conhecimento em automação e trabalho com motores, transmissores e sistemas
pneumáticos.
A tradição, responsabilidade e a qualidade dos serviços produzidos pela PG e
seu proprietário, já provou, com 17 anos de experiência, que há uma sintonia e
eficiência em seu conhecimento e trabalho, atualizado e em ressonância com os
tempos atuais de tecnologia versus custos benefícios.
Filosofia da empresa

A filosofia da empresa é buscar constantemente melhorias para desenvolver
produtos, desenvolver novas metodologias e de trabalho, projetar e instalar sistemas de
energia solar- geração e instalação, dar manutenção de máquinas e de sistemas de
energia solar, suporte técnico e desenvolvimento de metodologias na área comercial,
portanto permitir o diagnóstico cada vez mais correto do trabalho e melhora de uma
empresa. A PG garante aos seus clientes trabalhos com alta tecnologia, alta eficiência,
praticidade, funcionalidade, excelência, bem como suporte em todo o território
nacional.
Em parceria com os melhores
Empresas importantes que foram parceiros do Eng. Paulo Gomes e que trabalhou:

-

Procion Indústria e Comercio Ltda - fabricação de equipamentos de Raios X
Odontológico – Brasil

-

Olidef CZ Ind. E Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda - fabricação de
equipamentos de neonatologia – Brasil e Exterior

-

JP Industria Farmaceutica S/A – produtos farmacêuticos, equipamentos hospitalares e
manutenção fabril – Brasil e Exterior

-

Dabi Atlante Equipamentos Odontológicos – equipamentos odontológicos – Brasil e
Exterior

Liderança
Acreditamos que reunimos um grupo excepcional de principais
dirigentes e funcionários para orientar as empresas.
Contato
.
 Administração: Eng.
(managing director)

Paulo

Gomes

-

Executive

Director

Contato: Eng. Paulo Gomes
PHONE: 55 16 36243245 ou Cel 55
16 99936678 (com WhatsApp) ou
55 16 31015813
- e-mail: paulo@pgomes.com.br
- home-page (site): www.pgomes.com.br
- Endereço: Rua Itapira 475 (esquina com Rua Orlância)
Bairro Jardim Paulista – Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-122

