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VALORES
FUNDAMENTAIS

MISSÃO
Para fornecer soluções eficazes e econômicas para a realização de
projectos de sonho dos países em desenvolvimento.

VISÃO
Para se tornar a escolha primeira de clientes globalmente oferecendo desempenho inigualável na
estrutura de preços mais competitiva.

QUEM SOMOS
Em PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd., nós fornecemos o conjunto completo de serviços do conceito de
comissionamento que inclui design de serviços de engenharia. PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd. é um do
alto renome engenharia, Procurement & (EPC) construtora da Índia ter presença na maioria dos países da
América Latina e Caribe, Oriente Médio e África. Juntamente com nossos colaboradores e parceiros,
oferecemos abrangentes projetos EPC Turnkey base nos seguintes setores e prestar consultoria técnicoeconômica. Nossas raivas do escopo do conceito básico para treinamento & comissionamento final.
Comprometemo-nos também fornecimento de equipamentos e contratos de operação-cum-manutenção de
plantas novas & execução.

SECTORES DE NOSSO INTERESSE:
● Infra-estrutura agricultura

● processamento de alimentos

● Energia & poder

● educação

● Solar

● de cimento açúcar

● fertilizantes

● Saúde água

● desenvolvimento de competências

● Transporte treinamento de

● O & M de plantas
● Informações e tecnologia de comunicação - transmissão TV e rádio
Somos uma equipe altamente motivada de profissionais apoiados por décadas de experiência. Nosso
histórico no fornecimento de projetos e serviços excepcionais em uma maneira oportuna na fixação do preço
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do competidor é incomparável. Nós temos a capacidade, executar, executar e resolver problemas adotando
conjuntos de técnicas únicas nos separados.
Somos associados com top-notch empresas com histórico de sucesso, experiência e décadas de experiência
em acima referidas áreas de negócios na Índia e no exterior. Eles completaram com sucesso inúmeros projetos
com alto nível de satisfação do cliente. Nós temos uma extensa lista de clientes e pode fornecer referências
mediante pedido para projetos. Assessoramos clientes para obter financiamento com taxas competitivas no
máximo.

INFRA-ESTRUTURA
Setor de infra-estrutura continua a ser um motor
essencial do progresso econômico de qualquer
nação. Infra-estrutura de estabelecer as bases para
uma economia desenvolvida. Nosso espaço inclui,
mas não limitado a, seguintes tipos de projetos de
infra-estrutura.
● Estradas e rodovias

● Edifícios e estrutura

● Pontes e túneis

● SEZ, portos e
aeroportos

● Complexo

● Hospitais, hotéis

habitacional
● Complexo

● Armazém de frio St

desportivo
● Escolas,

● Parques de

Universidade

diversões

● Incubat

● LO, Parque Industrial

íon centro
Nossa frota de equipamentos de construção e estrada.
Ainda mais, nós fornecemos serviços de arquitectura, planeamento dos transportes, projetos estruturais,
Layouts, planejamento urbano, Smart City planejamento/projetos etc. Oferecemos soluções de tecnologia
inteligente mais recentes para projetos de habitação de baixo custos e acessíveis.
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ENERGIA - ENERGIA - SOLAR
Nós somos uma energia & poder solução
companhia
integrada,
pioneira
no
desenvolvimento de soluções de tecnologia
verde que são favoráveis ao meio ambiente,
energia eficiente e cost-effective. Nós
desenvolvemos
os
conhecimentos
e
habilidades para executar projetos EPC com
fonte única responsabilidade.
Comprometemo-na sequência de projectos:
● Transmissão linhas upto 1200KV
● Subestações GIS / AIS até o mais alto voltage

nível
● Eletrificação rural
● gaseificação de biomassa
● Iluminação pública solar
● iluminação Industrial
● Energia hidrelétrica & vento
● cabos & maestro
● Desperdiçar a energia projetos
● Transformers
● Energia e auditorias de segurança para edifícios,
shoppings, hospitais, Hotéis, bancos, portos, navios,
aeroportos, ferrovias, etc.
● Energia solar plantas de KW até 200 MW de capacidade, apropriado para todos os tipos de edifícios como
instituições educacionais, governo edifícios, indústrias, apartamentos, hotéis, hospitais, aeroportos, estações
ferroviárias, centros comerciais, etc.
●Treinamento e O & M das usinas para maior eficiência e menor custo.

AGRICULTURA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Comprometemo-nos projetos em diversas áreas
do sector agrícola como
●
Agricultura
fazenda
mecanização,
conservação de água, irrigação, Crop Science,
sementes, horticultura, aquicultura, veterinária
& pecuária, utilização da terra, Agro, florestal,
gestão de recursos naturais, estações
meteorológicas, TIC etc. ● no processamento de
alimentos sector - plantas de solvente, refinaria
de petróleo, processamento de grãos, óleo de
moagem, moinhos, arroz e milho moinhos de
farinha, plantas de laticínios, & planta alimentar
de gado, armazenamento frio, secadores
solares, Spice moagem moinhos, etc. assim
como a agricultura e alimentos, padaria, vegetais & Plantas de processamento de frutas, processamento de
mel, plantas da bebida, sorvete, tratamento de água & engarrafamento, Canning, embalagens, máquinas e
equipamentos de processamento de alimentação das aves domésticas.
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● Fornecimento de casa verde/poli, agricultura
tratores e Implementos como ceifeira,
plantador, Semeadores, trole, bombas Solar,
motores Diesel, sistemas de irrigação,
ferramentas, peças e manutenção de serviços.
● Estudos de viabilidade, relatórios detalhados
de
projeto,
planejamento,
projeto,
monitoramento, gerenciamento de projetos e
facilita a clientes para obter as mais recentes
tecnologias desenvolveram na Índia.
● Alimentos laboratórios de ensaio, os
laboratórios de ensaio solo, laboratórios
químicos, laboratórios de cultura de tecidos e fornecer
treinamento aos agricultores para aumentar a saída de colheita. Montamos também estações de rádio
comunitárias para os agricultores a permitir-lhes obter atualizações meteorológicas, serviços de assessoria
na gestão das culturas, mercado informações etc.

CUIDADOS DE SAÚDE
Separados excelentes profissionais da área médicas, o custo da cirurgia na Índia mais econômica do mundo.
Mais 80 por cento dos medicamentos anti-retrovirais usados globalmente para combater a AIDS é produzidos
por empresas farmacêuticas indianas. Comprometemo-nos projetos de saúde a seguir:
● Multi-Specialty Hospitals ● Woman & Child Hospitals ● Blood Bank
● Dental Center
● Diagnostic Centers
● Research &
Testing Lab
●Telemedicine Center ● E-Clinics ● Imaging Center
● Ambulance – ICU/CCU on wheels ● Fitness Center
● Supply of Hospital & Medical Equipment & Parts
● Medical Gas Plant ● Medical Waste Treatment Plant
● Medical Center for Special Need & general awareness
● Hospital Information Management Software (HIMS) ● Patient Data Analysis ● Medical Tourism ● IVF Lab

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Garantimos que o nosso cliente é isso infra-estrutura
consistentemente com o máximo de desempenho,
avaliação contínua e implementar a solução personalizada
através de nossa experiência e conhecimento. Nossa equipe
de ti tem o conhecimento extensivo da indústria,
flexibilidade e uma dedicação à inovação que leva a serviços
de qualidade para ajudar a seus projetos feitos no tempo e
no orçamento.
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Comprometemo-na sequência de projectos no Sector do ITC.

● Software desenvolvimento & Mobile aplicativos para
bancos, Cos seguros, hospitais, hotéis, empresas,
supermercados, E-Commerce, E-governança, monitoramento,
testes, etc) ● Análise de segurança de rede e gerenciamento
● Dados coleção & análise ● Mobile Torres & redes &
Software● fornecer Broadcasting TV & Studio &amp; do
equipamento de rádio. Treinamento especial ● para Personals
polícia & defesa sobre segurança cibernética, Tracking Mobile
e tecnologias avançadas na detecção do Crime e gestão de
tráfego.

INDÚSTRIA (CIMENTO, QUÍMICOS, AÇÚCAR)
Nós especializamo-na criação de plantas industriais tais como:
● Cimento ● açúcar ● ● químicos fertilizantes ● ● aço blocos
de concreto ● telhas ● pintura ● Gases industriais & médica ●
papel ● Cal processamento ● processamento Mineral ●
gaseificação de biomassa
Oferecemos soluções diversificadas para criação de todos os
tipos de fábricas com nossos serviços incomparáveis. Nossa
versatilidade em plantas chave na mão da empresa, sob
medidas, ajuda no crescimento contínuo das economias.
Comprometemo-nos
também
auditoria
Industrial,
recuperação de calor, projetos de otimização de processos
para aumentar a eficiência da planta existente e aumentar os
lucros.

ÁGUA E ESGOTO
Nós oferecemos projetos EPC em áreas
especializadas relacionadas ao levantar o
sistema de irrigação, planta de tratamento
de água (ETA), instalações de dessalinização,
planta de tratamento de esgoto (STP), deu
bem & várias obras de transmissão de
distribuição e de água, tubulações de água e
canais.
Nossa equipe é formada por
especialistas nestes domínios. Nós também
fornecemos soluções de UV para aplicação
industrial e comercial, como aquicultura,
bebidas, biofarmacêutica & comida.
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DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO & HABILIDADE








A educação é o direito fundamental e a chave para o desenvolvimento social de qualquer país. Nosso
escopo de trabalho inclui:

Projetos:
Criação
da
educação institutos como escolas,
faculdades,
enfermagem
faculdades, agricultura faculdades,
engenharia & médica faculdades,
Architectural faculdade, música &
Arts College, Drama & Film
Institute, Instituto de formação do
computador, gerenciamento de
faculdade, escola de formação
profissional,
centro
de
desenvolvimento de habilidade,
incubadoras,
laboratórios,
complexo desportivo & de
institutos de pesquisa

Treinamento: Treinamento
de segurança de Cyber para polícia, exército, empresas, ministérios, Aprendizagem Industrial,
treinamento de segurança de estrada, formação de professores, enfermeiras, técnicos de medicina,
técnicos de laboratório, os agricultores, administração pessoal, IT empregados, passeios educativos,
intercâmbio estudantil, etc.
Oficinas de desenvolvimento de habilidade para empresários jovens & mulher para capacitação na área
rural.
Fornecer Material didático, mobiliário, projetores, placas digitais, livros eletrônicos e equipamentos de
laboratório
Fornecimento de uniformes escolares, lotes, bens, cartões de identificação, troféus, medalhas, materiais
de competição de esportes
Currículo de cursos e materiais do curso, Audio Visual, Material de E-Learning, aula Virtual de design
Salões de institutos de segurança rodoviária, auditórios, exposição científica, programas de sensibilização
do aluno, etc..

Ó & SUPRIMENTOS &AMP; M, PARTES DO CONTRATO
Comprometemo-nos:
 contraem de operação e manutenção de usinas, fábricas
 Fornecimento de peças e consumíveis para todos os tipos de equipamentos como tratores,
Implementos, plantas etc.
 Contratos de fornecimento para vários bens
 Cabos, transformadores, geradores, cubículos, painéis solares, baterias, inversores
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Materiais de consumo industriais, quarto
Master suprimentos para polícia e defesa

Decoração de uniformes, sapatos, polícia e
defesa

Uniformes industriais e escolares, sapatos &
suprimentos

Automóveis peças, pneus, baterias, lubrificantes etc
 Costume-construído obras de engenharia e de
fabricação
 Reparação e manutenção de bombas, geradores,
tratores, equipamentos de construção, máquinas de
agricultura, Hospital equipamentos etc.

NOSSOS PARCEIROS E ASSOCIADOS

AFC INDIA LTD

MEMBERSHIPS / REGISTRATIONS
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA

Nós fornecemos serviços de consultoria para projetos
em todos os sectores e comprometem-se

Estudos de viabilidade financiáveis (BFS),

Estudos de viabilidade tecno-economia (TEFR)

Relatório detalhado do projeto (DPR)

Planejar, projetar, detalhada engenharia

Contratos de assistência

Inspeção, montagem, comissionamento, supervisão

Testes, projeto de monitoramento e gerenciamento
de projetos.

Também oferecemos treinamento em diversos
setores. Oferecemos valor acrescentado custo-solução
eficaz para plantas e projetos. Nós também oferecemos
tecnologia tie-ups.

Para isso temos uma equipa dedicada de especialistas
apoiados por décadas de mãos na experiência.

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE
Para garantir a qualidade consistente em nossos produtos e serviços, seguimos a política de qualidade
rigorosa. Para manter o nosso sistema de gestão de qualidade, nós recebemos a certificação de qualidade
dos revisores autorizados. Este certificado garante que, seguindo os parâmetros, podemos atender aos
diversos requisitos dos nossos clientes globalmente. Nosso certificado inclui:


Nome da certificação: Organização internacional para padronização



Tipo de certificação: ISO 9001:2015
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Data de início: 17 de abril de 2018 validade: 16 de abril de 2021



Reavaliação Data: 16 de abril de 2019



Emitido por: Limitada de certificação Otabu (UK)

Praticamos o elevado nível de profissionalismo em lidar com nossos clientes,
associados, fornecedores, empregados e visitantes. Nós fornecemos o alto
padrão de serviço conforme necessidades específicas do cliente, respeitando os
códigos aplicáveis, normas, especificações ou outros requisitos profissionais.
Entregamos as melhores soluções em programação e dentro do orçamento de
cada cliente. Nós nos esforçamos para alcançar a melhoria contínua em nosso
campo inteiro de atividades e sistema de gestão de qualidade.

Contate-nos:
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