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PORTFOLIO

“
“

Trabalho com qualidade e a certeza da satisfação dos nossos clientes,
são metas determinantes para o nosso crescimento.



APRESENTAÇÃO
A CONSTRUTORA W&A LTDA. (antiga EXTRA ENGENHARIA LTDA.) é uma empresa de obras e serviços 
nos segmentos da Construção civil, Obras rodoviárias, Canalização, Drenagem e Projetos.

Sendo formada por profissionais com grande capacitação e experiência nas atividades de gerenciamento e ex-
ecução de obras e serviços competentes às nossas especialidades, a Construtora W&A Ltda, tem realizado obras 
públicas e privadas com a melhor técnica executiva e materiais aplicados de excelente qualidade, atendendo aos 
prazos, qualidade e segurança exigidos pelo mercado atual. Dentre suas realizações, destacam-se obras de im-
pacto em várias regiões do estado de Minas Gerais, como a construção de hospitais, escolas, parques, ginásios 
poliesportivos, teatros, restauração de edificações, praças, centro culturais e Prédios universitários.



A Construtora W&A Ltda é uma empresa de sucesso; um motivo de orgulho para os sócios e colaboradores, que 
com dedicação e competência contribuem para a construção de uma empresa sólida, responsável, comprometi-
da com a qualidade e preparada para atender aos clientes mais exigentes do mercado.

Estabelecida a mais de vinte e cinco anos no mercado e preparada para o futuro, a Construtora W&A Ltda, 
endossa a necessidade de otimização e utilização dos recursos disponíveis nas empresas públicas e privadas. 
Ressaltamos em nossos trabalhos a objetividade na abordagem dos problemas e nas suas soluções.

Esta objetividade é fruto da racionalização dos recursos e da eficiência de todos os departamentos da Empresa. 
Todo o trabalho e os resultados alcançados são decorrentes do processo de gerenciamento na execução das 
obras e procedimentos administrativos. Adotamos como diretriz básica a execução de obras e serviços com 
qualidade, preço compatível, segurança e prazo.



POLÍTICAS
MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer aos clientes soluções de engenharia, transformando suas necessidades 
em obras eficazes, executadas e dirigidas por pessoas capacitadas e responsáveis, 
garantindo assim qualidade e excelência na prestação de serviços.

Ser referência de qualidade e responsabilidade no mercado de prestação de 
serviços em obras de engenharia.
Chegaremos lá com:

Comprometimento | Profissionalismo | Iniciativa | Responsabilidade | Ética e Transparência | Respeito ao Meio Ambiente.

- Equipe motivada, comprometida e focada em resultados;
- Política interna e cultura organizacional forte;
- Investindo na busca dos melhores profissionais;
- Promovendo o respeito ao meio ambiente.



ÁREAS DE ATUAÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRAS RODOVIÁRIAS

CANALIZAÇÃO E DRENAGEM

PROJETOS



PRINCIPAIS CLIENTES
 

 



PRINCIPAIS OBRAS



PAMALS –
Parque de Material Aeronáutico
de Lagoa Santa



Cliente: Comando da Aeronáutica /
Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa – PAMALS.
Área: 30.310,44m²

Construção de 26 prédios residenciais, para oficiais, alunos do curso de formação 
de oficiais especialistas da aeronáutica e para os suboficiais e sargentos.



SEMAD –
Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável



Cliente: SEMAD – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Área: 15.200,00m²

Construção dos prédios para a coabitação nas dependências do DER,
no município de Varginha/MG



CEFET-MG –
Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais



Cliente: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG.
Área: 4.270,00m²

Construção do pavilhão de aulas no campus II - Prédio 20

A obra conquistou o prêmio PINI – Melhores Obras Institucionais.
Venceu como melhor edifício institucional para a melhoria e desen-
volvimento do setor da construção.



Prefeitura Municipal
de Vespasiano – MG



Cliente: Prefeitura Municipal de Vespasiano – MG.

Área: 1.079,91m²

Construção do Laboratório Municipal de Vespasiano,
na Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 829 - Bairro Centro.



UNIMONTES –
Universidade Estadual
de Montes Claros



Cliente: Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Área: 5.577,38m²

Construção de Escola de Educação Profissional, para atendimento do programa 
Brasil Profissionalizado, no município de Lagoa Santa/MG.



UFSJ –
Universidade Federal
de São João del Rei



Cliente: Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ
Área: 4.200,00m²

Construção do prédio para as engenharias e mecânica e produção - DEMEC - 
Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ.



Prefeitura Municipal
de Lagoa Santa – MG



Cliente: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa – MG.
Área: 6.511,40m²

Construção da Escola Municipal Dr. Lund, no município de Lagoa Santa/MG




