gerenciamento
e supervisão

A ENGECORPS é uma empresa de engenharia consultiva pronta
a responder a todos os desafios de crescimento do país e
globalização da economia. Interessada em manter-se bem
colocada em um cenário globalizado, a empresa alia agilidade
operacional, excelência técnica de nível mundial e custos
competitivos.
Fundada em março de 1990, reune uma equipe multidisciplinar
de elevada capacidade técnica e sólida formação acadêmica,
que atua conjuntamente há mais de quatro décadas, tanto em
território nacional como no exterior. No decorrer desse período,
acumulou conhecimentos e experiências em projetos dos mais
variados portes, destacando-se sempre pela qualidade e
soluções inovadoras, nos diversos segmentos da engenharia
consultiva. Isso a confirma como uma das empresas líderes em
qualidade e excelência dentro do mercado brasileiro e
promoveu sua inclusão no Grupo TYPSA em agosto de 2009.
Possui cinco escritórios no Brasil - Escritório Central: Alphaville/
Barueri - SP; Escritórios Regionais: São Paulo (SP), Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ); e um escritório no
exterior: República Dominicana.
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A área de Gerenciamento e Supervisão oferece a Engenharia Global para empreendimentos,
otimizando os investimentos necessários (custos/prazos/qualidade) para implantar projetos de
engenharia. Assim, acompanha a evolução da implantação de empreendimentos, respeita metas
traçadas, com controle rigoroso das etapas de execução de obras. A ENGECORPS atua como Owner's
Engineer, de forma integrada e sincronizada com os esforços das partes envolvidas com o projeto,
utilizando-se de metodologias de trabalho correntes. Está capacitada a desenvolver as atividades:
n supervisão e certificação de projetos;
n elaboração de processos licitatórios e apoio na contratação de empresas construtoras/instaladoras;
n supervisão e fiscalização de obras civis e instalações eletromecânicas; diligenciamento da
fabricação dos principais equipamentos eletromecânicos;
n comissionamento, gestão e supervisão dos testes de partida operacional e de pré-operação; gestão
e supervisão da elaboração dos desenhos e demais documentos as built;
n apoio junto aos organismos de crédito e financiamento.
A ENGECORPS atua neste segmento há 20 anos, listando-se os PRINCIPAIS TRABALHOS a seguir.

gerenciamento
e supervisão
n

n

n

n

principais

PROJETOS

Gerenciamento, Revisão e Atualização dos Estudos e Projetos de
Engenharia e Supervisão da Execução da Construção do Projeto
Hidroelétrico Las Placetas, República Dominicana. CDEEE
Supervisão das Obras de Implantação do
Parque Eólico de Tramandaí, RS.
Elebrás – EDP Renováveis Brasil

energia

Supervisão da Construção e Diligenciamento e Montagem dos
Equipamentos Eletromecânicos da UHE Cana Brava, GO, como
Local Engineering Firm. Companhia Energética Meridional e BID
Acompanhamento da Construção da Usina Hidroelétrica de
Campos Novos, SC. RW BECK
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n

n
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n

Assistência Técnica à Obra de Implantação do Projeto
de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Lote A, PE.
Ministério de Integração Social

hídrica

Serviços de Assistência Técnica e Consultoria para as Obras do
Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Canal
de Aproximação e Barragem Tucutu), BA. Ministério da Defesa

Acompanhamento Técnico das Obras da DIFS - Barragem de
Itabiruçu, Complexo Itabira, MG. Vale
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Elaboração do Projeto Executivo, Acompanhamento
Técnico de Obras e "As Built" do AM de Mogi-Guaçu, SP,
e Estudos Energéticos e Controle de Cheias. CESP
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Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Uberaba e
Revitalização do Sistema de Abastecimento de Água de
Uberaba - Projeto "Água Viva" - Uberaba, MG. Prefeitura
Municipal de Uberaba
Apoio ao Gerenciamento Geral do Programa de
Desassoreamento, Recuperação, Conservação e Manutenção
de Rios da Bacia do Alto Tietê, inclusive das Obras Localizadas
de Drenagem. DAEE-SP
Assessoria Técnica, Gerenciamento e Acompanhamento
a
a
Técnico das Obras necessário à Implantação da 1 a 5 Etapa
do Aterro Sanitário da Cidade de Nova Iguaçu, RJ. Haztec-SP
Projeto Executivo e Acompanhamento e Assessoramento
Técnico à Implantação e Operação de Aterros Sanitário e
Industrial de Muribeca, bem como da Unidade de Tratamento
de Percolados associada aos Aterros, no Município de
Jaboatão dos Guararapes, PE. Haztec-SP

Supervisão técnica e ambiental das obras do Programa de
Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - Etapa III Divisão Regional de Araçatuba, SP - DR-11. DER-SP
Gerenciamento e Fiscalização das Obras Civis para ampliação
do cais, instalação da rede de energia e construção de
edificações no Terminal Santa Catarina S.A. TESC e da WRC
Operadores Portuários S.A. REDEX, em São Francisco do Sul,
SC. TESC
Supervisão de obras de recuperação das estradas vicinais
contempladas no programa do Estado de São Paulo "PRÓ
a
VICINAIS - 4 Etapa" financiadas pelo BIRD, Lote 4 - DR-4,
Araraquara, SP. DER-SP
Projeto Executivo e Acompanhamento Técnico das Obras de
Construção da Ponte sobre o Futuro Canal de Navegação a
Jusante da UHE Promissão - BR-153, Promissão, SP. CESP
Assessoria Técnica das Obras de Entroncamento da SP-55 e
SP-99 em Bertioga, SP. DER-SP
Projeto Executivo e Acompanhamento de Obra de Estabilização
de Taludes e Recuperação de Plataformas da SP-123, Trecho
Piracuama-Campos do Jordão, SP, nos KM 33,5; 37; 41; 42,7;
43 e 43,3 e Diagnóstico de Estudo e Projeto Básico nos Pontos
Identificados entre os KM 31 e 46. DER-SP
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O Grupo TYPSA é uma empresa de
engenharia consultiva com sede na
Espanha, com mais de 40 anos de
experiência, desenvolvendo com sucesso
grandes projetos de infraestrutura na
Europa, Américas, África e Oriente Médio, a
fim de melhorar e estabelecer condições de
vida sustentáveis ao redor do mundo.
Fundada em 1966, a TYPSA é hoje uma das
maiores empresas espanholas de
consultoria em sua área de atuação e líder
nacional na exportação de serviços de
consultoria em engenharia civil, de acordo
com a Engineering News Record (ENR).

transportes
parques industriais
shopping centers
escritórios & business parks
urbanização
complexos residenciais & complexos esportivos
universidades & centros educacionais
hospitais & centros médicos

planejamento de transportes
gerenciamento de infraestrutura
estradas & rodovias
ferrovias & sistemas de transportes urbanos
aeroportos & portos

arquitetura &
urbanismo

meio ambiente &
qualidade da água

engenharia ambiental
engenharia florestal
tratamento de resíduos sólidos e efluentes
laboratórios de monitoramento

gerenciamento de bacias hidrográficas
inventários & análises de terras irrigáveis
sistemas de irrigação
abastecimento urbano & sistemas de esgotamento
tratamento de água
dessalinizadores
barragens, reservatórios & usinas hidroelétricas

gerenciamento de
recursos hídricos &
engenharia hidráulica

energias renováveis

eólica | solar e fotovoltáica
hidroeletricidade | biomassa

Engecorps Engenharia S.A.
SEDE: Alameda Tocantins 125, 4º andar - 06455-020 - Alphaville - Barueri - SP - Brasil
Tel: 55 11 2135 5252 - Fax: 55 11 2135 5244 - Email: comercial@engecorps.com.br
ESCRITÓRIOS: São Paulo Belo Horizonte Brasília Rio de Janeiro República Dominicana Peru

www.engecorps.com.br

Grupo TYPSA
Espanha: Madri Andalucía Aragón Astúrias Cataluña Castilla Galícia La Mancha Levante País Basco
INTERNACIONAL: Estados Unidos: Arizona n Califórnia n Flórida n Nevada n Texas
Europa: Bucareste (Romênia) n Lisboa (Portugal) n Sófia (Bulgária) - África: Casablanca (Marrocos) n Kampala (Uganda)
América Latina: Assunção (Paraguai) n Buenos Aires (Argentina) n Cidade do México (México) n Lima (Peru)
Manágua (Nicarágua) n Panamá (Panamá) n Quito (Equador) n Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) n São Paulo (Brasil)
Tegucigalpa (Honduras) - Oriente Médio: Dubai (Emirados Árabes Unidos) n Riad (Arábia Saudita)
n

www.typsa.com n

