■ A EMPRESA

A Construtora Cota 100 Engenharia, com sede em Curitiba-PR, é uma empresa
voltada para a área de construções civis empresariais, atuando no mercado desde
1996 especializou-se em oferecer soluções completas aos seus clientes,
interagindo desde a concepção do projeto até a entrega final da obra. Há mais de
20 anos projetando e construindo obras industriais e comerciais e prestando os
mais diversos serviços em obras civis, tem hoje na sua carteira de clientes
empresas de grande expressão na economia local e nacional.
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■ ATUAÇÃO

→ Execução de Obras Civis em Geral;
→ Estudos e Projetos (concepção de layout´s fabris, estudos para implantação
civil de construções empresariais, regularização e aprovação de projetos,
compatibilização e elaboração de projetos complementares);
→ Obras de Reforma e Revitalização (retrofit);
→ Pisos Industriais;
→ Coberturas em Geral (Metálicas, Pré-Moldadas em Concreto, em Madeira,
Steel Frame, entre outras);
→ Fabricação e Montagem de Estruturas Metálicas (coberturas, barracões, obras
especiais);
→ Estruturas Pré-Moldadas (detalhamento e gerenciamento da fabricação e
montagem de estruturas pré-moldadas);
→ Obras de Fundação e Contenção (estacas e blocos de fundação, muros de
gravidade em pedra, cortinas, muros de arrimo armado, etc);
→ Produção de Obras com Sistema Construtivo à Seco (ex.: Steel Frame);
Obras de Pavimentação e Drenagem;
→ Instalações Industriais (instalações elétricas em geral, telefonia e lógica,
instalação de equipamentos, redes de hidrantes e de adução e tratamento de
água, etc);
→ Obras Residenciais de Médio / Alto Padrão;
→ Gerenciamento de Obras em Geral.
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■ PRINCIPAIS CLIENTES
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■ PRINCIPAIS OBRAS
BS Investimentos Imobiliários. Construção de Edificação para Comércio e Serviços Geral, em
São José dos Pinhais-PR, com 2.196,00m² de área total construída.
LPCC - Liga Paranaense de Combate ao Câncer. Execução de Obra destinada ao Serviço de
Nutrição e Dietética do Hospital Erasto Gaertner, com 1.085,00m² de área total construída.
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Construção do Auto Posto JB Nichele, em São José dos
Pinhais-PR, com 1.040,00m² de área total construída.
LPCC - Liga Paranaense de Combate ao Câncer. Execução de Obra destinada a área de
Pediatria com 206,00m², além de reformas diversas nas alas de enfermagem do Hospital Erasto
Gaertner em Curitiba e Irati, somando mais de 600,00m².
SW4 Administradora de Bens – projeto e execução de um prédio comercial no Centro de São
José dos Pinhais, com 990,00 m2.
Fabesul – projeto e execução de edificação destinada a uma distribuidora de produtos para
escritório, incluindo área administrativa com 03 pavimentos, guarita e depósito com pé direito de
12,00m, totalizando 3.835,00m² de área construída.
Leão Alimentos e Bebidas - projeto e execução de reformas e ampliações diversas na fábrica
de Fernandes Pinheiro - PR, totalizando 4.900,00m.
Naciopetro Distribuidora de Petróleo – projetos e execução de reforma e ampliação do prédio
administrativo com sistema construtivo Light Steel Frame, 300,00m² de área construída em
Colombo-PR, incluindo elaboração e aprovação de todos os projetos.
Construção de três obras comerciais em Curitiba-PR, totalizando 610,00m², incluindo além da
construção, também a elaboração e aprovação dos projetos.
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Reforma e ampliação do AutoPosto Alto da XV, Auto Posto
Joinville e Auto Posto Wenceslau, totalizando 1.000,00m².
Baterias Moura – projeto e execução de um prédio comercial piloto, com 945,00 m2, para
assistência técnica, em Curitiba/PR.
SW4 Administradora de Bens – projeto e execução de um prédio comercial na Avenida das
Torres, com 995,00 m2, em São José dos Pinhais/PR.
CG Imóveis e Participações Ltda - Execução de imóvel residencial com 1.100,00m², localizado
em São Francisco do Sul -SC.
D.L Nichele & Cia Ltda – projetos e execução de um complexo de edificações para Posto de
Abastecimento e Serviço, incluindo área de abastecimento de combustíveis, restaurante,
edificações para funcionários e motoristas, borracharia e área de lavagem de veículos,
totalizando 3.500,00m² de área construída.
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IBQ - Indústrias Químicas Ltda. - BRITANITE - obras de ampliação na unidade em Quatro
Barras-PR, incluindo três prédios para depósito, ampliação de prédio para manutenção,
execução de nova portaria, obras de pavimentação e diversas outras obras de pequeno porte,
totalizando 1.400,00m² de área construída.
Realgem´s do Brasil – projetos e execução de obra industrial pré-moldada com 1.090,00m² de
área construída em Colombo-PR, incluindo elaboração e aprovação de todos os projetos.
Naciopetro Distribuidora de Petróleo – projetos e execução de obra industrial pré-moldada
com 798,00m² de área construída em Colombo-PR, incluindo elaboração e aprovação de todos
os projetos.
RC Competições – Oficina de preparação de motores com área total construída de 1.395,00m²
em Pinhais - PR, incluindo elaboração e aprovação de todos os projetos.
Edificação Comercial, (Lojas Americanas) no Centro de São José dos Pinhais, com área total
construída de 1.600,00m².

Restaurante e Churrascaria Nichele – construção de um restaurante com área total construída
de 991,00m² em Mandirituba – Pr, incluindo a concepção, elaboração e aprovação de todos os
projetos.
IBQ - Indústrias Químicas Ltda. - BRITANITE - três obras de ampliação na unidade em Quatro
Barras-PR, incluindo um prédio para vestiários, e outros dois destinados a área de produção,
totalizando 1.272,00m² de área construída.
Edificação Comercial na marginal da Linha Verde de Curitiba, incluindo projetos e construção de
obra pré-moldada com área total construída de 1.220,00m².

Clínica Dr. Adel Bark - Projeto e Construção de dois novos centros Cirúrgicos no Alto da XV em
Curitiba-PR.

Edifício Kennedy Office, projetos e execução de edifício comercial com quatro pavimentos,
totalizando 1.007,00m² de área construída em Curitiba-PR. Sede própria da Construtora Cota
100 Engenharia.
Boreal Ind. Com. Imp. Exp de Furgões Ltda. Projetos e execução de um galpão em estrutura
pré-moldada com 900,00m² de área construída destinado a manutenção de caminhões.
IBQ – Indústrias Químicas Ltda. – BRITANITE – obras de ampliação e reforma do parque
fabril, incluindo elaboração de projetos e execução de três obras civis, totalizando 1.228,00m².
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Restaurante O Cupim – concepção do layout, elaboração e aprovação de projetos, construção
de um restaurante com área construída de 710,00m² em Paranaguá – Pr.
Laticínios Rio Bonito – projetos e ampliação de instalações, com área de 450,00 m²; projeto e
construção de prateleiras em madeira para setor de maturação de queijo, em Curitiba.
Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda. – SANIFILL – projeto de reforma e ampliação de novo
layout para escritório com área de 1.200,00m², na CIC, Curitiba.
Bonano do Brasil Ltda. Ampliação de galpão para montagem industrial com 405,0m² em
estrutura metálica e construção de cisterna em concreto com capacidade para 45.000 litros.
Laticínios Rio Bonito – projetos, ampliação e reforma geral de instalações, com área de 5
100,00 m², em Curitiba.
Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda. – SANIFILL - projetos e construção da nova fábrica
com 4.000,00 m², na CIC, Curitiba. Projeto de novo lay out e aprovação na VISA integrando os
diversos prédios num fluxo único.
Companhia Brasileira de Alumínio, implantação de novo lay out do escritório Curitiba, à Rua
Isaac Guelmann, 501. Contato: sr. Fábio Cabral dos Santos.
Mix & Spices Alimentos Ltda., concepção e construção da nova fábrica no Tatuquara, com
2.800,00 m², pé-direito de 11m e instalações completas inclusive lógica, SPDA, elétrica,
pavimentação, etc.
Bonano do Brasil Ltda. – construção de 400,00 m2 de escritórios/refeitório, em 02 pavimentos,
construção de galpão em estrutura metálica, com ponte rolante vão 16 metros, para montagem
industrial, com 2700 m2, construção de cortina de contenção de concreto, atirantada, com
440,00 m2.
Cargolift Transporte e Logística – galpão industrial medindo 600,00 m2 para depósito e
logística, piso industrial de alta resistência à abrasão em galpão existente, rede de combate a
incêndio.
Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda – Galpão Industrial medindo 500,00 m2 para expedição.
Implantação do sistema de combate a incêndio através de hidrantes.
Arktrave Pneumáticos Ltda. – projetos e construção de galpão sede, com 441,00 m²– CIC –
Curitiba.
Outras Diversas de menor porte.
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■ CONTATO
Ficha Técnica:
Cota 100 Engenharia Ltda.
CNPJ: 01.593.141/0001-28
I.E 90.491.050-34
Endereço: Av. Pres. Kennedy 2999 sala 07 - Água Verde
Curitiba - Paraná

CEP 80610-010

Telefone: (41) 3229 - 0004
Fax: (41) 3345 – 6516
Endereço Eletrônico: cota100@cota100.com.br / site: www.cota100.com.br
Inscrição CREA PR: 15182-F
Responsáveis Técnicos:
Engenheiro César Berbetz - CREA 19.771/D-PR
Engenheiro Wilson Wzorek - CREA 84.389/D-PR
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