
PARA OBRAS DE PESO,
UM NOME DE PESO



A Multipla Construtora cresce e se consolida 
no mercado regional desenvolvendo e 
aprimorando serviços na área da construção civil 
e infraestrutura utilizando equipamentos de alta 
tecnologia com foco na realização e integração 
entre os projetos e os sistemas construtivos, 
oferecendo sempre a melhor relação custo-
benefício com segurança, prazo e a máxima 
qualidade, com ética e profissionalismo.

Execução de projetos, gerenciamento, 
planejamento e fiscalização de obras.

Especializada no segmento da construção civil 
pesada para empresas públicas e privadas.

Utilizando os melhores padrões técnicos 
do mercado, estamos sempre em busca do 
aprimoramento e inovação, garantindo assim, a 
melhor relação custo-benefício  para sua obra.

Empregamos as mais modernas e inovadoras 
tecnologias de equipamentos e métodos 
construtivos.



Obras de Infraestrutura:

Terraplenagem;

Pavimentação Asfáltica;

Construção de Barragens;

Redes de Água, Esgoto e Drenagens;

Obras de Arte Especiais (Pontes, 
Viadutos, Trincheiras).

Execução de Obras Civis:

Industriais e Comerciais.

Piso Industrial;

Galpões (Estruturas metálicas e Pré-
moldadas em concreto).

SERVIÇOS



OBRAS INDUSTRIAIS
Executamos projetos de obras 
comerciais e industriais dos mais 
diferentes tipos e complexidades, tais 
como: indústria mineradora, cimenteira, 
farmacêutica, automotiva, logística, 
shopping centers, entre outros.



PISO INDUSTRIAL E 
PAVIMENTO RÍGIDO
Obedecendo aos mais rigorosos critérios 
técnicos desde a preparação do solo, passando 
pelas armaduras e barras de transferência, até a 
concretagem e cura. É o piso ideal para centros 
de distribuição e produção, depósitos e galpões.

Executamos o trabalho com o mais rigoroso 
critério de qualidade, obedecendo a projetos 
detalhados.

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS
Podendo ser permanente ou temporária, executamos projetos de barragens 
para qualquer substância líquida em cursos de qualquer nível para 
contenção, acumulação ou misturas de líquidos e sólidos.

- Levantamento completo das condições geológicas do local. 

- Quadro de profissionais altamente qualificados para a execução dos 
projetos 

- Responsabilidade socioambiental, de acordo com as normativas dos 
órgãos competentes e preocupação com a sociedade local.



OBRAS DE INFRAESTRUTURA Principais serviços: rodovias, 
terraplenagens, drenagem e 
saneamento;

Equipamentos e equipe própria;

Engenheiros, projetistas e todos os 
técnicos necessários para uma entrega 
de excelência;

Execução dos projetos tanto com 
material e insumos próprios, como do 
cliente;

Rede elétrica aérea e subterrânea;

Pavimentação com CBUQ, TSD, PMF e 
Rígida;

Drenagem pluvial e Sueles.

Impulsionar o desenvolvimento socioeconômico é um 
dos pilares da Multipla e por isso, investimos pesado em 
maquinário e equipe para atender aos mais exigentes 
padrões de qualidade. 

Com a Multipla, você contrata e confere o resultado!



OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS E 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM GERAL

A Multipla Construtora elabora projetos e 
executa Obras de Arte Especiais com a 
mais alta tecnologia disponível no mercado.

São pontes, viadutos, pontilhões, 
passarelas, trincheiras, bem como bueiros 
tubulares e celulares.



ALGUNS DE 
NOSSOS CLIENTES

Serviço de Terraplenagem.

Execução de pavimento asfáltico CBUQ.

Terraplenagem para construção de Galpões.



Construção civil.

Obra de pavimentação asfáltica TSD.



Entregar serviços de qualidade, com excelência e melhoria contínua de seus processos, atingindo as metas de 
otimização de custos operacionais com melhores resultados, satisfação e foco na sustentabilidade econômica e 

socioambiental da empresa.
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