


Missão
Ser uma empresa de infraestrutura urbana 
e rodoviária que promova a excelência na 
execução dos serviços alinhada ao bem estar 
social e respeito ao meio ambiente. 

Solidez
Visão
Executar projetos de infraestrutura com a máxima 
eficiência técnico-econômica, que privilegiem os prazos 
mais curtos possíveis para entrega, assim superando 
as expectativas de nossos clientes e, gerando superior 
qualidade de vida aos nossos colaboradores pela 
participação ativa nos ganhos gerados.

Solidez
Em 2002, nasce a CMB na cidade de Ribeirão Preto, atuando na execução de serviços de infra-estrutura urbana.  
A partir de 2005, a empresa passa a atuar de forma ampla no Estado de São Paulo na construção e execução de 
serviços de conservação da malha rodoviária paulista.  A dedicação contínua ao aperfeiçoamento dos processos e 
das equipes garante à empresa papel de destaque no segmento de obras de infraestrutura em nosso país.  Assim, 
a Moraes Brasil exibe um portfólio completo com importantes obras realizadas para os setores público e privado.  
Voltada para o futuro, segue em sintonia com os novos tempos: caminha com a aplicação de novas tecnologias, o 
planejamento e a organização. 

PAVIMENTAÇÃO
Vias urbanas 
Rodovias
Áreas industriais
Restauração
Recapeamento
Duplicação
Reciclagem
Fresagem

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 
E URBANA
Capina manual
Roçada manual e mecânica
Limpeza e recuperação de 
drenagem
Remendos superficiais e 
profundos

SANEAMENTO
Rede de água potável
Rede de esgoto sanitário
Adutoras 
Estações de Tratamento 
Operação de Saneamento 
Básico  
Reservatórios enterrados e 
elevados

TERRAPLENAGEM
Vias urbanas
Rodovias
Áreas industriais

LIXO
Coleta
Varrição
Manutenção de Áreas Verdes 
Operação de Aterros Sanitários

DRENAGEM
Galerias de águas pluviais
Guias, sarjetas e canaletas
Drenagem profunda
Proteção de Taludes Dragagem de 
Represas, Lagoas, Rios e Canais

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rede de Baixa, Média e Alta Tensão
Operação da Manutenção

LOTEAMENTO
Industriais 
Residencias

Atividades



Comprometimento
Pautada pela responsabilidade e pelo profissionalismo, 
a CMB reúne equipes qualificadas e comprometidas 
em executar os projetos com eficiência e rapidez.  
Profissionais de campo e administrativos atuam 
em total interação e sincronia, o que garante fácil 
mobilidade, maior produtividade, além de soluções 
personalizadas para satisfazer às necessidades dos  
seus clientes. 

Responsabilidade
Um time de primeira, junto de acompanhamento 
constante de cada etapa do projeto do planejamento à 
execução, garantem a excelência na execução dos serviços 
dentro dos prazos mais curtos possíveis de entrega e 
com plena segurança.  Os cuidados com a área técnica 
estendem-se para as áreas ambiental e social.  Todas as 
equipes da Moraes Brasil seguem à risca os valores de 
preservação ao meio ambiente e respeito ao cidadão 
e usuário de suas obras.  O rigor no cumprimento das 
legislações e normas vigentes é marcante.

Órgãos Estaduais:  Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo –CODASP,  Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo –SABESP 
e  Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de 
São Paulo -DER-SP. 

Empresas privadas:  Construtora Cowan S/A, 
Construtora Hudson S/A, Delta Construções S/A, 
Habiarte Incorporação e Construção S/A, Heleno 
& Fonseca Construtécnica S/A, MRV Engenharia e 
Participações S/A, S.A. Paulista de Construções e Vale 
do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.

Concessionárias:  Autovias S/A - OHL 
Brasil, CCR - Via Oeste, Renovias 
Concessionária S/A e Via Norte S/A. 

Prefeituras dos Municípios de: Barretos, Brodóski, 
Cafelândia, Cajuru, Guarani D´Oeste, Itapecerica da Serra, 
Itapeva, Morro Agudo, Ouroeste, Palestina, Paulo Faria, 
Pradópolis, Ribeirão Branco, Ribeirão Preto, Riolândia, Santa 
Bárbara d’Oeste, São Paulo, São Roque, Serrana, Sertãozinho, 
Viradouro e Votuporanga.

Conheça quem 
   confia na CMB
A trajetória da Construtora Moraes Brasil inclui importantes clientes:
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A CMB acredita na força do trabalho 
para a construção de bases sólidas.

Rua Maria Curupaiti, 441
Conj 5001/5002 - CEP12300-100 

Santana - São Paulo - SP
(11) 2894-2745  / 2705

contato@cmbengenharia.com.br
www.cmbengenharia.com.br


