


Atuando há mais de 20 anos no mercado, a CENG 
acumulou, ao longo de sua jornada a expertise necessária 
para a realização de projetos residenciais, comerciais, 
varejos, telecomunicações, bem como gerenciamento 
de obras, gerenciamento de projetos e assessoria.



A CENG atua há mais de 20 anos
no mercado corporativo

de Gerenciamento de Obras
e Projetos, destacando-se pela 

qualidade dos serviços prestados
e pelo atendimento diferenciado 

junto aos seus clientes.

Com seriedade e ética,
nos comprometemos e priorizamos 

a entrega dos projetos dentro
do prazo estabelecido.



Nossa equipe multidisciplinar é altamente especializada, dedicada e
comprometida, executando o trabalho com profissionalismo e qualidade,
visando sempre a satisfação dos nossos clientes dentro do menor prazo
de execução.

Fornecemos a solução completa de serviços técnicos especializados em
todas as áreas que envolvem o processo construtivo, desde o estudo de
viabilidade, passando pela área projetos e gerenciamento de
obras, otimizando custos e controlando prazos.

Buscamos a melhoria contínua de nossos processos, utilizando as mais
modernas tecnologias disponíveis no mercado a fim de racionalizar a
construção, economizando tempo e dinheiro para os nossos clientes.

POR QUE ESCOLHER A CENG?



CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA



CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA



Desenvolvimento
de mais de 400 projetos 
de lojas da Operadora  
Claro, executando a 

intervenção de 125 lojas 
até o momento com 

foco no prazo e 
qualidade dos mesmos. 

CASE CLARO







Márcio Ferreira, um dos 
sócios, foi responsável pela 
implantação do projeto de 

lojas próprias da 
Operadora Vivo em 1999, 
atuando na definição dos 
padrões de projetos de 

loja, estruturação da 
metodologia e 

gerenciamento de obras 
da empresa.

CASE VIVO







Responsável pelo 
gerenciamento e 

fiscalização de mais
de 200 sites de 

compartilhamento de 
infraestrutura, além de 

participação no processo 
de construção do site. 

CASE PHOENIX 
TOWER DO BRASIL







ATUAR 
CORRETIVAMENTE

DEFINIR MEIOS
QUE PERMITIRÃO 
ATINGIR METAS 
PROPOSTAS

EXECUTAR 
VISITAS E 
COLETAR 
DADOS

GARANTIR A 
ENTREGA COM 

QUALIDADE E 
CUMPRIMENTO 

DOS PRAZOS

1º 2º

3º4º

DEFINIR
METAS E 
CRONOGRAMAS

TREINAR, 
SELECIONAR

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
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OBRA
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PROJECT	
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CLARO

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



1º Avaliar Corretivamente
• Verificar adequação de projetos
• Garantir recebimento dos projetos atuais
• Selecionar fiscal para abertura da obra

2º Campo / Abertura de Obra
• Validação do cronograma
• Verificação de possíveis problemas inerentes ao processo

3º Visitas Fiscalização / Treinamento 
• Realizar visitas de acordo com o andamento da obra garantindo o cronograma validado na abertura; 

4º Entrega
• Garantir a entrega com qualidade e cumprimento dos prazos

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CRONOGRAMA



CLIENTES 



CLIENTES 



CLIENTES 




