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Sede COMAR, Pólo Industrial Goiás, Aparecida de Goiânia – GO



Serviços

Cabines e painéis de medição

Construção e Manutenção de Redes

de Distribuição Urbana e Rural

Montagem Eletromecânica de Linhas

de Transmissão e Subestações

Construção CivilIluminação Pública

Automação IndustrialProjetos em Engenharia

 Outros serviços:

- Limpeza de Faixas



Portifólio de obras

HATCH / ANGLO AMERICAN

- Construção de 1.430 metros de rede de distribuição aérea convencional, trifásica, com 
cabos de alumínio com alma de aço (CAA) de 2 AWG em 13,8 kV. 
- Construção de 1.031 m de Rede de Distribuição Trifásica Compacta 13.8kV.
- Construção de 261 metros de rede de distribuição convencional aérea de 34.5 kV, com 
montagem de transformador de 225 kVA.
- Montagem completa da cabine de medição de 34,5 KV, montagem de transformador de 
150 KVA, bem como a instalação de 05 painéis de distribuição.
- Montagem de uma rede aérea compacta de aproximadamente 3750 metros em 13.8 kV, 
com circuito quádruplo, onde foram empregados cerca de 60.000 metros de cabo 240 mm 
com trecho de 40 metros subterrâneos.

CARAMURU / JBS

- Substituição de estrutura especial na rede compacta com poste 12/2500 e cabo 240 mm.

Portifólio de obras diferenciadas



15.000 Postes implantados;

1.200 km de Redes de Distribuição instaladas;

300 km de Linhas de Transmissão construídas;

1 50 MVA de Potência instalada;

3.000.000 horas de Manutenção em sistemas elétricos;

80.000 unidades de árvores podadas.

EM 35 ANOS FORAM MAIS DE:

Reconhecimentos

·  2013: ANGLO AMERICAN 
3º lugar no Ranking de segurança 2013.

·  2010: CEMIG
Premiação pelo ótimo desempenho na categoria
Construção, Manutenção,
Operação e Serviços comerciais.



MISSÃO

Oferecer e desenvolver as melhores soluções em serviços de engenharia
nas áreas elétrica e civil.

VISÃO

Ser reconhecida como empresa competente que leva infraestrutura para
o conforto das pessoas,  primando o respeito ao meio ambiente.

VALORES

Comprometimento:
- Envolvimento completo com os objetivos da empresa, das pessoas
  e da sociedade.

Respeito:
- Respeito aos colaboradores e parceiros

Credibilidade:
- Atuação com ética e competência

Segurança:
 - Proteção do trabalhador 

Humildade:
- Disponibilidade para aprender, trocar conhecimento e lidar com as
  diferenças.
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