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A EMPRESA

A Cadros Engenharia e Construções Ltda, dedica-se

desde sua fundação, no ano de 1985, à execução de

serviços no ramo da engenharia civil, voltado

especialmente para a construção pesada.

A trajetória da empresa é marcada pela execução de

mais de 150 obras, buscando oferecer soluções

construtivas para setor privado e público.

Nossos objetivos são promover a melhoria da

mobilidade urbana e intermunicipal do estado de

Minas Gerais e desenvolvimento de empreendimentos

industriais e loteamentos, através da produção de

massa asfáltica de qualidade e de práticas

construtivas de excelência.

Para um melhor conhecimento de nossas atividades,

apresentamos em anexo, informações a respeito do

nosso campo de atuação, dos serviços oferecidos e

de nossos principais clientes. Colocamo-nos à

disposição para um contato pessoal, ocasião em que

poderemos detalhar nossos métodos de trabalho.

 Cordialmente, 

A N T Ô N I O  C A D A R  N E T O
Diretor Geral



A EMPRESA

INFORMAÇÕES

Cadros Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 17.255.696/0001-08

Inscrição Estadual: 062.570.100.00-35

cadros.com.br

SEDE E OFICINA CENTRAL

Rua Um, nº 165 – Distrito Industrial do Bairro Nossa

Senhora de Fátima - Sabará/MG 

Telefone: (31) 3241-4999 / (31) 3450-5554  

USINA DE ASFALTO 

Rua Um, nº 180 – Distrito Industrial do Bairro Nossa

Senhora de Fátima - Sabará/MG

Telefone: (31) 3241.4953



PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

LOTEAMENTOS

SANEAMENTO

FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA

SERVIÇOS



OBRAS RODOVIÁRIAS

A Cadros possui tradição em execução de

obras rodoviárias de diversas dimensões e

níveis de complexidade. Durante sua

trajetória, já participou de obras que

contribuíram para o crescimento e

desenvolvimento de Minas Gerais.

OBRAS URBANAS

A empresa possui a vasta experiência e

expertise necessária para executar obras

urbanas, buscando a melhoria da mobilidade

das cidades, em parceria com diversas

prefeituras do estado.

SERVIÇOS



OBRAS INDUSTRIAIS E LOTEAMENTOS

Quer tirar o seu projeto do papel, aumentar

sua infraestrutura e ampliar suas

possibilidades? A Cadros pode fazer parte do

seu projeto, contribuindo com a sua

experiência na execução de obras industriais

e loteamentos.

USINA DE ASFALTO

A Cadros possui usina de asfalto própria, e

utiliza as melhores práticas durante a

fabricação, fornecimento e aplicação de

massa asfáltica, seguindo as normas,

trabalhando dentro dos prazos e aplicando os

procedimentos necessários para garantir um

excelente desempenho nos nossos serviços.

SERVIÇOS



USINA DE
ASFALTO

A Cadros Engenharia presta serviços de usinagem de

massa asfáltica, prezando principalmente pela

qualidade, preço competitivo e rápida entrega aos

seus clientes.

 A usina é a mais bem localizada do mercado,

localizando-se no distrito industrial Nossa Senhora de

Fátima no município de Sabará, a apenas 20 minutos

do centro de Belo Horizonte. 

Disponibilizamos um espaço de descanso para os

carreteiros, com estacionamento, banheiros,

chuveiros, TV e área de convivência para o conforto

na espera do carregamento da massa asfáltica. 



PRINCIPAIS
CLIENTES

Departamento de Edificações e Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER-MG

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –

SMOBI  

Prefeitura Municipal de Ouro Preto 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG 

Petrobrás Distribuidora S/A 

FIAT Automóveis S/A 

Prefeitura Municipal de Ouro Branco 

Prefeitura Municipal de Sabará  

Siemens/SE Montagens Ltda. 

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas S/A 

Grupo Vitória da União Empreendimentos

Imobiliários Ltda. 



POLÍTICA DA
CADROS

Atender as necessidades e requisitos de nossos

clientes, com aprimoramento dos nossos processos

construtivos e a melhoria contínua da eficácia do

sistema de gestão, comprometendo-se com a

segurança e saúde ocupacional de nossos

colaboradores, com o desenvolvimento sustentável da

produção e a excelência do modelo de qualidade.



Cliente: Infraero

Descrição: Ampliação da área Táxi “A”, acesso à  

 hangaragem, envolvendo serviços de terraplenagem,

drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e obras

complementares, no Aeroporto Internacional de

Confins, na cidade de Lagoa Santa/MG.

Cliente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Descrição: Restauração e manutenção de pavimentos

das vias sob a jurisdição da Secretaria da

Coordenação Regional Nordeste, na cidade de Belo

Horizonte/MG.

PRINCIPAIS

OBRAS



Cliente: Prefeitura de Ouro Branco

Descrição: Serviços e obras de terraplenagem,

drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e obras

complementares, na implantação das Avenidas

Patriótica e José de Paula Souza no município de

Ouro Branco, MG.

Cliente: Prefeitura Municipal de Ouro Preto

Descrição: Serviços e obras de implantação,

melhoramento e pavimentação da Rodovia Municipal,

trecho Distrito de Cachoeira do Campo/Distrito de

São Bartolomeu, com extensão de 8,88 Km.

PRINCIPAIS

OBRAS



Cliente: Cemitério Parque Terra Santa 

Descrição: Execução de serviços de terraplenagem,

drenagem, pavimentação asfáltica, obras

complementares e obras de segurança viária da alça

de retorno da MGC/262, trecho Belo Horizonte –

Sabará.

Cliente: Departamento

de Estradas de Rodagem de MG – DEER-MG

Descrição: Descrição: Melhoramento e Pavimentação

do trecho: Entrº MG-020 – Taquaraçú de Minas,

rodovia municipal, com extensão de 17,36 Km, sob a

jurisdição da 4ª CRG de Itabira.

PRINCIPAIS

OBRAS



TELEFONES

Administração e Comercial - (31) 3241.4999 

Oficina e Compras - (31) 3451.3236

Usina de Asfalto - (31) 3241.4953

FAÇA SEU ORÇAMENTO (SERVIÇOS E VENDA DE

MASSA ASFÁLTICA)

comercial@cadros.com.br

FINANCEIRO

financeiro@cadros.com.br

TRABALHE CONOSCO

trabalheconosco@cadros.com.br

FALE CONOSCO

faleconosco@cadros.com.br

SITE

www.cadros.com.br

CONTATO


