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Design Editorial por: Rodrigo Foggiato, Brain.Di - Design de Conteúdo



Obra em Mossoró, Rio Grande 
do Norte executada para a 
PETROBRAS.

Mais informações na página  23.
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A Conenge-SC é uma empresa de 
engenharia que sempre buscou a excelência 
de seus produtos e serviços por meio do 
entendimento e atendimento aos requisitos 
contratuais. Com objetivos claros voltados ao 
cumprimento da legislação e normas técnicas 
aplicáveis, dos requisitos especificados por 
seus Clientes e como forma de assegurar 
a qualidade de seus produtos e serviços, a 
empresa busca padronizar seus processos 
produtivos, investindo na qualificação 
de seus profissionais, na modernização 
de seus processos e tecnologia de seus 
equipamentos, no planejamento e no 
incentivo ao trabalho em equipe para cumprir 
os prazos estabelecidos nos seus contratos, 
organizando as rotinas produtivas a fim de 
aumentar a competitividade, a produtividade 
e sua lucratividade.
 
Iniciou suas atividades em 1996, em uma 
pequena sala comercial, sendo sua primeira 
obra uma parte do Sistema de Esgoto Insular 
de Florianópolis.
 
No início de 1998 estabeleceu-se em sua 
Sede atual, com área construída de 940 
m² em terreno de aproximados 5.000 m² 
de área, onde atualmente permanecem a 
Administração e a Diretoria da Empresa.
 
Sempre com o espírito de crescimento 
baseado na qualidade de seus processos e 
serviços, executou inúmeras obras durante 
todo esse período que se passou.

A EMPRESA
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DIRETORIA

Gilmar Lopes de Freitas

Edivan Faria de Almeida

DIRETOR GERAL

DIRETOR EXECUTIVO
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Fornecer soluções e prestar serviços especializados de engenharia, onde for possível fazê-lo de 
forma sustentável, segura e rentável.

Nossa Missão

Nossa Visão

Crescer e diversificar de forma sustentável e responsável, contribuindo com o avanço social, tec-
nológico e econômico do país.
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Nossos Valores

○  Respeito: considerar as pessoas com respeito e atenção, dando valor as suas opiniões indivi-
duais.
○  Educação: tratar os semelhantes com cordialidade e boas maneiras.
○  Integridade: agir com transparência e idoneidade.
○  Profissionalismo: respeitar a empresa, suas estratégias e objetivos, atuando dentro das normas 
legais.
○  Experiência: valorizar a experiência e conhecimentos de seus profissionais de modo a agregar 
valor as ações da empresa e de seus colaboradores.
○  Trabalho em Equipe: acreditar sempre que a soma dos esforços multiplica o efeito dos resulta-
dos. Incentivar a interação entre as diversas equipes de trabalho.
○  Qualidade: faça bem feito para eliminar o retrabalho, evitando a perda de tempo e o risco de 
não atingir o seu resultado ou de outros.
○  Segurança: só realizar as atividades se for de forma segura, valorizando a vida.
○  Resultados: entender e atender os requisitos do cliente e dos acionistas, buscando incessante-
mente os resultados pactuados.
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POLÍTICA DO SGI

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Prestar serviços especializados de engenharia na área de infraestrutura, buscando
a satisfação de nossos clientes, a preservação do meio ambiente e a manutenção de um ambiente
seguro e saudável, por meio das seguintes ações:

C omprometer os colaboradores e incentivar o trabalho em equipe para atingir os resultados pactuados;

O rientar a comunicação transparente e o comportamento socialmente responsável, conscientizando
       colaboradores, fornecedores e sociedade a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável;

N ormalizar as práticas gerenciais e operacionais;

E ntender e atender aos requisitos contratuais;

N ortear a segurança e saúde dos colaboradores, prevenindo lesões e doenças ocupacionais, 
       principalmente dos riscos relacionados às atividades da organização;

G arantir o atendimento às normas relacionadas ao serviço, à legislação de segurança, meio ambiente, 

       saúde ocupacional e de responsabilidade social;

E stimular o comprometimento com a prevenção da poluição, reduzindo o consumo de recursos e a 
      geração de resíduos;

-

S oluções tecnológicas adequadas;

C ompromisso com a melhoria contínua da gestão e do desempenho do SGI.
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1. Garantir a satisfação dos clientes;

2. Capacitar colaboradores com as 
qualificações requeridas;

3. Prevenir danos ambientais;

4. Diminuir o consumo de materiais 
no processo produtivo;

5. Reduzir a quantidade de resíduos 
gerados;

6. Prevenir afastamentos de 
colaboradores por acidentes de 

trabalho;

7. Prevenir afastamentos de 
colaboradores por doenças 

ocupacionais;

8. Realizar eventos relacionados à 
promoção da saúde;

9. Investir em tecnologias para 
melhor produtividade na prestação de 

serviços;

10. Implementar ações relativas à 
responsabilidade social.

11. Crescer de forma sustentável;

12. Desenvolver novos mercados e 
segmentos (públicos e privados) e de 

novos negócios.

OBJETIVOS
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CERTIFICAÇÕES DO SGI
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Na busca incessante pela melhoria do SGI, 
a Conenge-SC atende a diversas qualifica-
ções e normatizações específicas e requeri-
das pelo Mercado onde atua, conquistando 
com contínuo empenho, as Certificações ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

A Conenge-SC atua nas seguintes Áreas:

Projeto Básico e Executivo/Detalhado, Cons-
trução, Montagem Eletromecânica, Instru-
mentação, Automação, Condicionamento, 
Comissionamento, Pré-operação, Partida, 
Operação Assistida e Manutenção em Insta-
lações de:

• Dutos, tanques e instalações industriais 
para Gás, Petróleo e seus derivados.

• Geração, Transmissão, Subestações de 
Energia Elétrica e Equipamentos Eletrome-
cânicos.

• Obras de Edificações e Serviços de Cons-
trução Civil, inclusive Terraplanagem, Obras 
Viárias, Obras de Arte Especiais, Sanea-
mento, Sistemas de Abastecimento de Água, 
Sistemas de Coleta e Tratamento de 
Esgoto Sanitário e Despejos Industriais.

• Unidades Industriais Mecânicas e Elétricas, 
inclusive Telecomunicações, Dados e Instru-
mentação.

• Edificações industriais, comerciais e resi-
denciais.
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REGIÕES

Por onde a 
Conenge-SC já 

entregou projetos.
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PORTFÓLIO DE OBRAS

Mais de 98 obras 
entregues...
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ÓLEO E GÁS

Ampliação do Sistema 
de Injeção de Água do 
complexo de Siririzinho.

Siriri - SE

OBRA :
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“Serviços de construção das 
instalações de superfície do 
Projeto de Injeção de Água 
do Campo de Siririzinho, 
mediante o fornecimento 
parcial de suprimentos e a 
execução dos serviços de 
construção e montagem, 
comissionamento, pré-
operação e operação assistida 
e manutenção, incluindo a 
implantação de Subestação 
de 69 KV, em Siriri/SE para a 
UO-SEAL.”

Cliente:

PETROBRAS
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Estação de Compressão e 
Distribuição de Gás.

Coari e Juaruna - AM
OBRA :

“Execução de serviços de 
Construção Civil das Estações 
de Compressão – ECOMPs – 
Juaruna e Coari para a TAG – 
Transportadora Associada de 
Gás S.A.”

Cliente:

PETROBRAS

ÓLEO E GÁS
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Torre de Resfriamento 
REPAR.

Araucária - PR
OBRA :

“Fornecimento de materiais, 
equipamentos, serviços 
relativos a análise de 
consistência do projeto 
básico, elaboração do projeto 
executivo, construção, 
montagem eletromecânica, 
condicionamento e 
assistência à pré-operação, 
partida, operação e apoio 
à manutenção da Torre de 
Resfriamento T-5303 para 
a UO-REPAR - Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas.”

Cliente:

PETROBRAS

ÓLEO E GÁS
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ÓLEO E GÁS
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Estação de Tratamento 
e Injeção de Água.

Mossoró - RN
OBRA :

“Fornecimento de bens 
(estacionários, de controle, 
condução, instrumentação e 
estruturais) e execução dos 
serviços de engenharia básico 
e executivo/detalhamento, 
construção civil e montagem 
eletromecânica, automação, 
interligação, fornecimento e 
instalação de equipamentos, 
comissionamento, pré-
operação, partida, operação 
assistida e manutenção 
de uma ETAP – Estação 
de Tratamento de Água 
Produzida, do Ativo de 
Produção Mossoró/RN para a 
UN-RNCE.”

Cliente:

PETROBRAS
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ÓLEO E GÁS
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Completação Mecânica 
da Carteira de Enxofre.

Ipojuca - PE
OBRA :

“Serviços e fornecimentos 
necessários para conclusão 
da completação mecânica das 
unidades U-38, U-43, U-60, 
dos tanques de ácido sulfúrico 
e da SE-9300; retirada de 
pendências de pintura da 
unidade U-28S; inserção de 
bloqueios de tubulação para 
isolamento das unidades 
U29R, U39R, U-42, U-44, 
U-45, U-46, U-48, U-94 e SE-
9400; interligações entre as 
unidades U-28 e U-38 e entre 
a drenagem de soda gasta dos 
vasos da U-48 com o sistema 
de drenagem oleosa da Planta 
Industrial da Refinaria Abreu e 
Lima - UO-RNEST.”

Cliente:

PETROBRAS
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SANEAMENTO

Macro Adutora.

Florianópolis - SC
OBRA :

“Obras civis para 
assentamento da macro 
adutora de água tratada para o 
bairro Itacorubi.”

Cliente:

CASAN
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AEROPORTUÁRIAS

Obras de terraplenagem e 
pavimentação para o novo 
complexo do Terminal do 
Aeroporto Internacional 
Hercílio Luz.

Florianópolis - SC

OBRA :
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“Execução de serviços 
de engenharia e obras de 
terraplanagem, drenagem, 
pavimentação e balizamento 
luminoso do Novo Complexo 
Terminal do Aeroporto 
Internacional de Florianópolis 
– Hercílio Luz.”

Cliente:

INFRAERO
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AEROPORTUÁRIAS

Ampliação e restaura-
ção da pista de pouso e 
decolagem do Aero-
porto Internacional de 
Santa Maria.

Aracaju - SE

OBRA :

“Execução das obras e 
serviços de ampliação da 
pista de pouso e decolagem, 
implantação de pista de táxi e 
de área de teste de motores 
e restauração da pista de 
pouso e decolagem, pista de 
táxi e pátio de aeronaves do 
Aeroporto Santa Maria.”

Cliente:

INFRAERO
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ENERGIA

Linha de Transmissão 
138KV.

Linhares - ES
OBRA :

“Serviços de Construção de 
Linha de transmissão com 
nível de tensão de 138 kV e 
aproximadamente 45 km de 
extensão entre a subestação 
da ESCELSA em Linhares – 
ES e a SE-5142 PETROBRAS 
em Cacimbas.”

Cliente:

PETROBRAS
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Linha de Transmissão 
138KV.

Pirabeiraba - SC
OBRA :

“Execução das obras civis e 
montagem eletromecânica 
da Linha de transmissão com 
nível de tensão de 138kV.”

Cliente:

CELESC
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ENERGIA

Subestação 230KV.

Gravataí - RS
OBRA :

“Implantação da Subestação 
Gravataí 3, 230/69 kV, 165 
MVA.”

Cliente:

ELETROSUL
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Subestação 230 kV.

Biguaçu - SC
OBRA :

Carteira de Subestações.

Araucária - PR
OBRA :

“Execução do remanescente 
do empreendimento de 
implantação da subestação 
Biguaçu .”

Cliente:

ELETROSUL

“Fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços, 
relativos a contratação de 
serviços de consolidação do 
projeto básico, elaboração do 
projeto executivo, fornecimento 
de bens, construção civil, 
montagem eletromecânica, 
condicionamento, assistência 
técnica à pré-operação, partida, 
operação e execução da 
manutenção das Subestações 
das Carteiras de Propeno, 
Gasolina, Coque e HDT, para 
a UO-REPAR - Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas.”

Cliente:

PETROBRAS
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SETOR PRIVADO

Centro de Distribuição 
Direta da AMBEV.

Maceió - AL
OBRA :

“Construção do Novo 
Centro de Distribuição 
Direta AMBEV em Maceió, 
incluindo Armazém, Prédio 
de Operações, Portaria, 
Subestação, Oficinas e 
Infraestrutura.”

Cliente:

AMBEV
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Migração da Conexão 
da UTE Pampa Sul 

Candiota - RS
OBRA :

“Migração da Conexão da 
Subestação Candiota para a 
Subestação Candiota 2.”

Cliente:

UTE PAMPA SUL
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PRINCIPAIS CLIENTES
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Santa Catarina

R.Gerônimo Coelho, 55
Roçado São José - SC

CEP : 88.110-675
Fone / Fax: 48 3035 8900

www.conenge-sc.engenharia.ws

conenge@conenge-sc.com.br

CNPJ : 75.554.030/0001-49 - I.E.: 253.373.360

Conenge - SC

Perfil Empresarial Conenge-SC.
Revisado em Fevereiro 2021.

Reprodução Proibida.
Todo conteúdo descrito e fotográfico registrado neste documento

é de exclusiva propriedade da organização.


