
Reformar,
construir...

... nunca foi tão
simples



Nossa
história
O propósito da O2 Engenharia, fundada em Setembro de
2018, é prover soluções e transparência para os nossos
clientes e parceiros. Fundada para preencher
exatamente a lacuna e curar as dores de uma obra/
reforma, identificada pelo seu owner, com a sua
experiência em mais de duas décadas no ramo de Obras
e Projetos, hoje a O2 se consolida no mercado no qual
atua.



Nossa
Missão
Sabemos que obras, implantações e reformas
costumam trazer dores e muitos problemas, a missão
da O2 é minimizar os possíveis problemas e fazer com
que o cliente receba de forma leve e transparente o seu
projeto concluído com excelência.

A nossa experiência em conjunto com os valores da
nossa equipe, fazem com que a O2 Engenharia faça a
diferença no mercado de obras, reformas e instalações
em geral.



Livro de
Cultura da
Empresa

Execução de obras e reformas em geral para indústria,
comércio, escritórios, condomínios e residências.

Gerenciamento da execução das obras e projetos em
todos os seus aspectos, representando o cliente no
canteiro de obras na relações com empreiteiros,
fornecedores e projetistas.

O que
fazemos?



Cases de
Sucesso

Reforma de Imóvel Comercial com a execução de
adequações na infraestrutura elétrica geral do Imóvel,
Instalação de equipamentos de Ar Condicionado,
Instalação de Revestimento de Piso, Instalação de
Paredes em Drywall (parede e teto), pintura geral do
imóvel, realização de mudança de pertences e
mobiliários do antigo endereço e demais.



Cases de
Sucesso

Construção da praça do Centro Logístico MagazineLuiza
e a construção do espelho d'agua com conjunto de
bombas e gêiser (chafariz).

Fornecimento e execução da marcenaria e alvenaria
para os deck's de madeira e bancos.



Cases de
Sucesso

Reforma de Imóvel Comercial localizado no interior de
São Paulo com a execução de adequações na
infraestrutura hidráulica geral do Imóvel, adequação na
infraestrutura elétrica, Instalação de Paredes em
Drywall, pintura geral do imóvel, fornecimento e
instalação de gabinetes e adequação do sistema de
sprinkler.



Executamos as manutenções prediais nas instalações elétricas, hidráulicas,
infraestrutura de dados e voz, CFTV, cabeamento estruturado e etc.

Realizamos a instalação com profissionais capacitados e experientes,
seguindo as instruções técnicas do corpo de bombeiros. A instalação de
sistema de incêndio engloba a implementação de elementos de combate às
chamas propriamente ditos (extintores, detectores de fumaça, sprinkles)
bem como a de um sistema de alarme (central de alarme de incêndio) e suas
respectivas infraestruturas.

Manutenção
Predial



Cases de
Sucesso

A obra localizada em um condomínio residencial na
Zona Norte de São Paulo, contou com a substituição e
adequação do Sistema de Detecção e Alarme de
Incêndio, conforme projeto aprovado no Corpo de
Bombeiro e a Manutenção e substituição parcial da
rede de alimentação de hidrantes.



Cases de
Sucesso

Reforma de Imóvel Comercial com a execução de
adequações na infraestrutura elétrica geral do Imóvel,
pintura e adequação da faixada, Instalação de
Revestimento de Piso, Instalação de Paredes em
Drywall e manutenção da rede de hidráulica.



"Faça o que
puder com tudo
o que tiver, onde
você estiver."
Theodore Roosevelt

No que
acreditamos



CONTATO

(11) 99967-5996

contato@o2.eng.br

www.o2.eng.br



Obrigado.
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