Catálogos de Serviços
Empresa de consultoria em engenharia e arquitetura que oferece produtos
integrados para atender o cliente em todas as fases do empreendimento,
do projeto à administração. Entre as opções, estão: projetos de engenharia
e arquitetura; gerenciamento e fiscalização de obras; projetos especiais edifícios missão crítica; soluções em ecoeficiência e sustentabilidade; gestão
de contratos de manutenção(quarteirização) e administração predial.

Gerenciamento e fiscalização de obras - Disponibilização de engenheiro civil ou arquiteto para responder pela obra (novas
instalações, reformas, roll outs, acessibilidade, programas especiais, etc.), contando com o apoio de engenheiros especialistas.
O foco é ser os olhos dos clientes nas obras, para receberem tudo o que foi acordado e dentro do prazo.
Oferece opção de visitas periódicas ou equipe residente, de acordo com a complexidade do empreendimento.

Engenharia de quarteirização - Conceito de administração e gerenciamento de serviços terceirizados (de Manutenção Preventiva
e/ou Corretiva das instalações prediais, elétricas, mecânicas, hidrossanitárias, limpeza e conservação, etc.) que visa garantir
qualidade e reduzir custos para empresas e instituições de grande porte.
O cliente pode ter mais tempo para focar no seu negócio, enquanto a Fox Engenharia o auxilia com mais de 2 mil pontos de
vendas espalhados por todo Brasil.

Administração predial - Disponibilização de engenheiros e técnicos para administrar a rotina de condomínios comerciais (gestão
de terceiros, acompanhamento de manutenções preventivas e corretivas, gerenciamento e fiscalização de obras e reformas,
alterações de layout, controle de consumo de água e energia e implantação e gestão de coleta seletiva).

Projetos de engenharia e arquitetura - Disponibilização de engenheiros (civis, eletricistas e mecânicos) e arquitetos para
elaborarem projetos executivos - estudo de viabilidade, elaboração de manual conceitual, estudo preliminar, anteprojeto,
projeto legal e projeto executivo.
No rol de engenharia, além dos sistemas construtivos convencionais, encontram-se sistemas diferenciados: estrutura
pré-fabricada em concreto, estrutura metálica, estrutura em steelframe, container marítimo e estrutura inflável/tensionada. Há
expertise também em projetos hidrossanitários; instalações elétricas; telecomunicações/cabeamento estruturado;
segurança/automação predial; ar condicionado; detecção e combate a incêndio e planilhas orçamentárias/cronogramas
físico-financeiros e memoriais.
Projetos especiais - Concepção de projetos de edifícios como datacenters, call centers, sites de telefonia, etc. com o
envolvimento de profissionais de diversas áreas e endosso da Certificação ATD (Accredited Tier Designer - Uptime Institute) que
proporciona soluções integradas por meio de materiais e equipamentos de ponta com baixo custo de manutenção.

Sustentabilidade - Análise para reduzir riscos e desperdícios em processos, visando melhoria ambiental e economia em impacto
ambiental e consumo de recursos naturais.
O mix de serviços inclui:
Consultoria e assessoria na implantação de sistema de gestão
Análise para certificações e etiquetagens (LEED, PROCEL EDIFICA)
Análise de fontes energéticas e soluções em geração de energia
Soluções em arquitetura bioclimática

Principais
Clientes

Banco do Brasil
Banco de Brasília - BRB
Banco Central do Brasil - BC
Banco Itáu Unibanco
Banco do Nordeste - BNB
Banco Santander

Projeto de integração de iluminação natural e
artificial
Projeto de captação de águas pluviais e reuso
de águas cinzas
Projeto de gestão de resíduos sólidos

Caixa Econômica Federal
Citibank
Claro
Dataprev
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Ministério Público Militar
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Oi - Telefonia
Rede Globo de Televisão
SERPRO
Superior Tribunal Federal - STF
Tribunal de Contas da União - TCU

