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GRUPO GSS
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



sobre nós

Com mais de 10 dez anos no mercado atuando nas áreas da

construção civil, instalações eletromecânicas, comércio e ge-

renciamento de obras, o GRUPO GSS é uma empresa capa-

citada a oferecer aos seus clientes as melhores soluções e m

engenharia com segurança, qualidade, custo e curto prazo.

A empresa detém profissionais de experiência na área, e tem

como proposta aplicar todo o seu conhecimento dentro dos

mais altos padrões de qualidade e prazo, proporcionando

assim, a total satisfação de seu clientes.

O GRUPO GSS acredita no compromet imento, profissionalis-

m o e transparência como chave para uma relação satisfatória

de sucesso com seus clientes.
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Altamira -Pará - Brasil

Somos uma empresa genuinamente brasileira, com sede e  

forte atuação no estado do Pará, especializada e m Construção

Civil, Montagem e Comércio. Atendendo e m serviços e co-

mércio tanto de clientes públicos como privados.

Possuímos e m nosso quadro equipe com mais de 20 anos de experiência, sen- do

especializada na execução, gestão, desenvolvimento e consultoria de obras e  

vendas e m todo o Brasil, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.

Altamira-Pará
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missão
Empreender soluções completas, inovadoras e de qualidade reconhecida no mer-

cado da construção civil, visando a melhoria contínua e excelência operacional

com base na filosofia Lean aos nossos clientes com transparência. Ser modelo em

Produção Enxuta, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
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Ética e Conduta - valorizamos a transparência e a responsabilidade em nosso rela-

cionamento com nossos stakeholders. Excelência e qualidade - buscamos desen-

volver nossos trabalhos com excelência operacional promovendo assim constante

crescimento pessoal e a qualificação profissional de nossos colaboradores. Segu-

rança do trabalho - Segurança e bem estar, valores indispensáveis no ambiente

de trabalho.

visão
Tornar-se uma empresa referência em engenharia nos quesitos eficiência, satis-

fação do cliente, qualidade e inovação, atuando em diversos setores, fazendo com

que nossos clientes se surpreendam e tenham em nós sua plena confiança den-

tro do cenário nacional e internacional nos próximos anos.

valores



gestão  
integrada  
dos  
processos

Cumprimento de cronogramas e pra-

zos estipulados.

Cumprimento de cronogramas e pra-

zos estipulados.

Foco nos resutados e metas.

Equipe totalmente integrada e ali-

nhada.
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áreas  
de  
atuação

Mineração
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Portos

Comércio

Atendimento Particulares

Óleo e gás

Energia

Indústrias

Órgãos Públicos



clientes  
&  
parceiros

7



Av. Tancredo Neves, 5.300  

Jardim Independente II  

Altamira| Pa | CEP: 68.372-222

vendas@grupogss.com.br 

engenharia@grupogss.com.br

(93) 9 8811-3492

www.grupogss.com.br
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