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A SPILCO Construções e Obras atua 
nas áreas de manutenção predial, 
reformas, construção civil, geren-
ciamento de obras e desenvolvi-
mento de projetos executivos, de 
arquitetura e design de interiores.

Com um corpo técnico e parceiros 
competentes e especializados - que 
já atuaram em obras Industriais, 
Institucionais (Públicas e Privadas), 
Hospitalares, Corporativas, Comer-
ciais e Residenciais - a SPILCO vêm 
se firmando como uma nova empre-
sa no mercado, comprometida com 
a satisfação de seus clientes, com o 
padrão de qualidade dos seus servi-
ços, com a segurança dos seus cola-
boradores e da sociedade como um 
todo e com a preservação do meio 
ambiente.

Construindo sonhos, 

concretizando resultados.

M I S S Ã O : 

Desenvolver projetos criativos e inovado-
res, com soluções integradas de Engenha-
ria, Construção e Gestão de Projetos. Exe-
cutar obras com excelência e rigor técnico. 
Atender às expectativas dos nossos clien-
tes em relação ao custo-benefício e aos 
prazos estabelecidos.

V I S Ã O : 

Ser uma construtora referência em inova-
ção, satisfação do cliente, sustentabilida-
de, responsabilidade social e pela qualida-
de dos serviços prestados em Arquitetura, 
Engenharia, Construção e Manutenção 
Predial. 

V A L O R E S : 

Ética, transparência, segurança, sustenta-
bilidade, comprometimento, foco, paixão 
e dedicação por Engenharia, Arquitetura e 
Construção, Inovação, Pró-Atividade e Res-
ponsabilidade Social.
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SERVIÇOS

A SPILCO atua em todo o Estado de São Pau-
lo, com maior foco na RMC – Região Metropo-
litana de Campinas - construindo empreendi-
mentos de diversos portes.

Com uma equipe técnica competente e es-
pecializada, participa de todas as fases do seu 
empreendimento: desde o projeto, planeja-
mento, construção e gestão da obra. 

Nossa equipe realiza serviços de manuten-
ção predial, projetos, execução de reformas, 
construção, estruturas e gestão de empre-
endimentos industriais, corporativos, co-
merciais e residenciais.

MANUTENÇÃO PREDIAL

PROJETOS

EXECUÇÃO DE REFORMAS

CONSTRUÇÃO

ESTRUTURAS

GESTÃO DE OBRAS
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OBRAS EXECUTADAS

A equipe da SPILCO já participou da execução e 
gestão de diversos tipos de obras, em diferentes 
segmentos de mercado, como: industrial, comercial 
(shoppings, lojas, concessionárias de veículos), cor-
porativo, hotelaria, hospitalar, industrial, institucio-
nal pública, restauro e manutenção predial.

Conheça algumas das obras 
que já realizamos!

125 obras entregues em todo 
o estado de São Paulo.

Mais de 
100.000 m2

construídos.
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MAGGI MOTORS  
TOYOTA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2012
ÁREA: 3.380 m²

Reforma para o showroom de veículos da 
Maggi Motors – TOYOTA. Foi executado a 
troca de pisos de toda a loja, instalação de 
novas aberturas, modificações civis (pare-
des em dry wall), forro de gesso, e pintura.

Nesta obra também foi realizada uma am-
pliação para o funcionamento da oficina - 
nos fundos do terreno – que contou com 
obras de engenharia pesada, com execu-
ção de fundações em Estaca Strauss, muro 
de arrimo e estruturas metálicas.

OBRAS EXECUTADAS

A. COMERCIAL

Ambientes comerciais chamam a atenção pelas suas cores, logotipos e formas distintas. 
Há um cuidado especial para atingir o olhar do público-alvo do negócio.
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SUCO BAGAÇO 
ESPLANADA SHOPPING
LOCAL: SOROCABA - SP
ANO: 2008
ÁREA: 70 M²

Execução de design de interiores para o Suco 
Bagaço de Sorocaba. A loja possui um acaba-
mento de pintura minucioso, com linhas ho-
rizontais - em diferentes tons de verde - que 
contrastam com a bancada na cor laranja e a 
madeira da fachada.



8

NET CAMPINAS
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2010
ÁREA: 609,86 m²

Reforma completa de sala  para instalação 
do projeto social “NET Comunidade”. Foram  
executadas novas canaletas de elétrica e in-
teligência, instalação de nova bancada, pin-
tura de pisos e paredes.

OBRAS EXECUTADAS

B. CORPORATIVO

Ambientes corporativos devem proporcionar conforto para os usuários, garantindo assim uma me-
lhor produtividade, eficiência e felicidade da equipe. Há infinitas possibilidades de acabamentos, 
desde o mais simples até o mais sofisticado.
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NEXTEL
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2008
ÁREA: 2.200 m²

Reforma completa de edifício (Arquitetura 
Moderna) para funcionamento da NEXTEL. 
Foi realizada toda a recuperação do concre-
to armado, nova instalação elétrica adapta-
da para as novas normas, instalação de piso 
em porcelanato, novas divisórias internas 
em dry wall, forro de gesso e pintura.
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LOG&PRINT
LOCAL: VINHEDO - SP
ANO: 2018

Foram realizadas novas bases e fundações 
para instalação de novas máquinas pesa-
das. Também foi reformada uma ampla 
sala, que contou com a execução de novo 
piso em concreto armado e novos fecha-
mentos em vidro fosco, para instalação de 
uma nova impressora.

OBRAS EXECUTADAS

C. INDUSTRIAL

Uma obra industrial possui algumas particularidades e requer atenção. É necessário fazer um bom 
planejamento e o cumprir os prazos para interferir o mínimo possível na linha de produção.
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CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 
PARA SALVAGUARDA
IPEN
LOCAL: SÃO PAULO - SP
ANO: 2013
ÁREA: 600 m²

Construção de Galpão para salvaguarda. Foi 
realizada desde a fundação, parte civil – estru-
tura metálica com fechamentos em bloco de 
concreto, cobertura em telha, acabamentos de 
piso e pintura.

Além disto, foi também construída uma cabi-
ne primária para atender às necessidades elé-
tricas do local.
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DHL
LOCAL: GUARULHOS - SP
ANO: 2010
ÁREA: 15.000 m²

Foi realizada uma reforma na unidade de 
Guarulhos que contou com a recuperação 
das telhas de concreto, de todo o piso da 
fábrica e também a refixação dos domus.



13

REFORMA DO LOBBY
ROYAL PALM PLAZA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2016
ÁREA: 85 m²

Reforma completa de interiores do Lobby de 
entrada do Royal Palm Residencia. Executa-
mos a troca de pisos, revestimentos, pinturas, 
forro, iluminação, elétrica e hidráulica, novos 
sanitários e instalações no geral.

Um projeto requintado, somado a uma boa 
execução, traz bons resultados para o usuário.

OBRAS EXECUTADAS

D. HOTELARIA

Em uma obra de hotelaria é necessário um cuidado especial com os hóspedes do local. Nem sem-
pre é possível realizar algum ruído com maquinários. Além disso, os materiais empregados em 
obra requerem acabamentos sofisticados e exclusivos.
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REFORMA E CONSTRUÇÃO 
DE NOVAS PISCINAS 
ROYAL PALM PLAZA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2014
ÁREA: 3.900 m²

Alteração de todo o Parque Aquático do Hotel,  
que contou com a reforma da piscina existente 
e construção de duas novas piscinas - executa-
das desde a fundação. Também foram construí-
dos novos pergolados novo paisagismo.

No parque também foi instalado um novo brin-
quedo aquático, destinado ao público infantil, 
sendo necessário um projeto estrutural de fun-
dação para o uso do brinquedo com a máxima 
segurança.
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RETROFIT DE 13 APS.
ROYAL PALM RESIDENCE
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2009
ÁREA: 860 m²

Reforma de 13 apartamentos do Hotel Royal 
Palm Residence, para retrofit dos dormitó-
rios, com um design mais moderno. Foi rea-
lizada a revisão de todas as aberturas, adap-
tação do sistema elétrico – para atender às 
novas Normas, troca de carpetes, pintura, 
painéis e instalações gerais.
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THE PALMS - 
APARTAMENTO MODELO
ROYAL PALM PLAZA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2007
ÁREA: 135 m²

Foi realizada a execução de apartamento mo-
delo para o novo complexo The Palms do ho-
tel. Realizamos toda a parte civil, sistemas de 
elétrica e hidráulica, pintura, revestimentos das 
áreas privativas e de sanitários, novas aberturas 
e instalações gerais.
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RETROFIT DE 106 APS.
ROYAL PALM PLAZA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2006
ÁREA: 4.960 m²

Reforma de 106 apartamentos do Hotel 
Royal Palm Plaza, para atender às necessi-
dades dos hóspedes. Foi realizada a revisão 
de todas as aberturas, adaptação do siste-
ma elétrico – para atender às novas Normas, 
troca de carpetes, pintura e instalação de 
painéis.
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CENTRO DE REPRODUÇÃO 
HUMANA - HCFMB
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA 
DE BOTUCATU (UNESP)
LOCAL: BOTUCATU - SP
ANO: 2014
ÁREA: 1.780 m²

Reforma e ampliação do edifício anexo ao Hospi-
tal, para funcionamento do Centro de Reprodução 
Humana. A execução foi realizada desde a funda-
ção, construção de novas estruturas, paredes e di-
visórias, novas instalações hidráulicas, elétricas e 
sistema de ar-condicionado, até os acabamentos 
de pisos, revestimentos, aberturas forro e pintura 
de toda a parte nova no edifício.

OBRAS EXECUTADAS

E. HOSPITALAR

Em uma obra hospitalar é necessário o cuidado com os pacientes do local e também o cuidado com os nossos 
colaboradores – dado o alto risco de contaminação. Nem sempre é possível realizar algum ruído com maqui-
nários (para não causar transtorno às pessoas que estão sob algum tratamento) e os materiais empregados em 
obra precisam ser atóxicos, anti-bactericida e atender às Normas para às áreas da saúde. 
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FISIOTERAPIA ESALQ
USP – UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO
LOCAL: PIRACICABA - SP
ANO: 2012
ÁREA: 250 m²

Reforma e ampliação de edifício existente para 
o funcionamento do setor de Fisioterapia da 
ESALQ. A execução contou com demolição de 
parte existente, novas instalações hidráulicas, 
elétricas e civis, reparos na estrutura do telhado, 
troca de telhas e acabamentos novos - pisos, re-
vestimentos e abertura, forro e pintura.
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RESTAURANTE ESTUDANTIL
IFSP
LOCAL: REGISTRO - SP
ANO: 2018
ÁREA: 1.165 m²

Nova construção para o funcionamento do Restau-
rante Estudantil do Instituto Federal de São Paulo. 
Executamos desde a fundação do edifício, toda a 
parte estrutural, civil e de instalações gerais até o 
acabamento final da obra.

A parte externa fambém conta com um um cam-
po para tividades de esportes e lazer - com vesti-
ários e arquibancadas – para promover o convívio 
universitário.

OBRAS EXECUTADAS

F. INSTITUCIONAL

Já realizamos várias Obras Institucionais - públicas e privadas – de diferentes tipologias: esportivas, edu-
cacionais, em ambientes urbanos e também em áreas de reserva ambiental. É gratificante oferecer novas 
instalações para usufruto da comunidade.
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GINÁSIO VILA LEOPOLDINA
SESI
LOCAL: SÃO PAULO - SP
ANO: 2017
ÁREA: 3.318,32 m²

Reforma de toda a área das arquibancadas do 
Centro de Atividades do Sesi, contando também 
com um reforço estrutural da arquibancada exis-
tente e uma ampliação de área.

Foi necessário adequação às normas de seguran-
ça, tratamento de concreto aparente, pintura das 
arquibancadas, pintura total interna do ginásio, 
instalação de proteção de acrílico e outras insta-
lações.
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CONSTRUÇÃO DE SEDE 
ADMINISTRATIVA – PARQUE 
ESTADUAL SERRA DO MAR
FUNDAÇÃO FLORESTAL DO 
ESTADO DE SP
LOCAL: JUQUEHY - SP
ANO: 2010
ÁREA: 1.165 m²

Nova construção, realizada em uma área de re-
serva ambiental, para o funcionamento da Nova 
Sede Administrativa para o Parque Estadual Serra 
do Mar em Juquehy. Executamos desde a funda-
ção do edifício, toda a parte estrutural foi realizada 
com madeira certificada, fechamentos em tijolos, 
instalações gerais até o acabamento final da obra, 
que contou com aberturas em madeira, para criar 
uma unidade arquitetônica, conforme o projeto.
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OBRAS EXECUTADAS

G. RESTAURO

ESCOLA JOÃO E BELINHA 
OMETTO
SESI
LOCAL: LIMEIRA - SP
ANO: 2018
ÁREA: 884,75 m²

Foi realizado o restauro dos antigos Galpões da An-
tiga Refinaria para abrigar Centro Interativo da Es-
cola Sesi João e Belinha Ometto.

O serviço de restauro contou com reforço estrutural 
das tesouras, restauro da alvenaria que apresentava 
patologias, colocação de novos pisos e acabamen-
tos. Por opção de projeto, não foram colocadas por-
tas e janelas nas aberturas, apenas manteve-se o 
vão – mantenho o edifício conforme foi encontrado 
sendo uma potencialidade por ser um Centro Inte-
rativo, então é interessante a conexão do olhar entre 
o ambiente interno x externo.

Uma obra de restauro possui natureza de serviços e abordagens completamente diferentes das obras comuns 
– o ritmo da obra, também é diferente. Por trás do projeto, há também uma pesquisa profunda sobre os a his-
tória do lugar, os materiais empregados, composições químicas (das tintas, argamassas, etc) e análise técnica 
das patologias. Após este estudo é possível executar os reparos para o restauro de uma edificação.
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RESTAURO DA CAPELA DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FMUSP
FACULDADE DE MEDICINA 
- UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE SÃO PAULO
LOCAL: SÃO PAULO - SP
ANO: 2010
ÁREA: 250 m²

Nesta obra de restauro de Arquitetura, primeira-
mente foi realizado a recuperação do telhado. A 
pintura das paredes foi delicada por causa dos 
Afrescos originais do artista Fulvio Pennachi - foi  
tomado o devido cuidado e respeito às obras origi-
nais de arte. Também foi executado o novo projeto 
de luminotécnica nesta Capela, no qual a ilumina-
ção artificial ficou melhor distribuída, com pontos 
focais interessantes no altar, ressaltando também 
as obras de arte.
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REFORÇO ESTRUTURAL NO 
TEATRO DO IA – INSTITUTO 
DE ARTES
UNICAMP
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2009
ÁREA: 1.284 m²

Serviço de reforço estrutural realizado na estrutura 
existente de concreto armado do Prédio de acesso 
principal ao Teatro Laboratório do Instituto de Artes 
da UNICAMP - para eliminar as principais patologias.

Primeiramente foi realizado o macaqueamento de 
trechos de estruturas do primeiro e segundo pavimen-
tos para possibilitar a execução de 04 novas colunas 
metálicas, - que foram apoiadas em novas fundações 
executadas in loco, pela técnica de Estaca Raiz, Blocos 
e Vigas Baldrames.

Para oferecer maior segurança, foi realizado um reforço 
contra cisalhamento de fibra de carbono nas fissuras 
aparentes e também entre as conexões do concreto 
armado existente e a nova estrutura metálica realiza-
da. Foi também realizada a recuperação de toda es-
trutura de concreto armado que estava degradada.

O ponto mais tenso da edificação é a sua estrutura. É por ela que as forças de 
carga percorrem, até serem descarregadas no solo. O sistema estrutural, mes-
mo quando bem dimensionado e executado, requer manutenção após algumas 
décadas de uso - podendo variar de acordo com o sistema construtivo. Mas se 
observarmos os edifícios ao nosso redor, é comum identificar patologias estru-
turais. O reforço estrutural ajuda a estabilizar novamente a estrutura, oferecen-
do segurança para as pessoas e para a edificação existente. 

OBRAS EXECUTADAS

H. REFORÇO ESTRUTURAL
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REFORÇO ESTRUTURAL 
NO IFGW – INSTITUTO DE 
FÍSICA GLEB WATAGHIN
UNICAMP (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS)
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2009
ÁREA: 1.284 m²

A estrutura original do edifício do IFGW, de 
concreto armado, apresentava inúmeras pa-
tologias. Desta maneira, foi necessário realizar 
um reforço estrutural em alguns pilares e vigas  
– o serviço contou com o macaqueamento da 
estrutura, para poder agir no foco do proble-
ma e assim oferecer maior estabilidade e se-
gurança para a construção existente.
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OBRAS EXECUTADAS

I. MANUTENÇÃO PREDIAL

Uma edificação é um abrigo composto por vários sistemas que funcionam concomi-
tantemente. Com o tempo e o uso, é comum ocorrer a depreciação desses sistemas. 
Assim se fazem necessários os cuidados de manutenções nas partes civil, estrutural, 
hidráulica, elétrica, sistemas de ar-condicionado, proteções, coberturas, aberturas, 
pinturas, revestimentos e outros.

MANUTENÇÃO DE MURO
SESI TAMBAÚ
LOCAL: TAMBAÚ - SP
ANO: 2018
ÁREA: 144 m²

Para o fechamento do terreno no local, foi realiza-
da a construção de muro em bloco de concreto, 
canaletas para escoamento de água e plantio de 
grama para proteção dos taludes.
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HELIPONTO
THE ROYAL PALM PLAZA
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2010
ÁREA: 500 m²

Foi realizada a revisão estrutural e também pintura 
do heliponto do hotel The Royal Palm Plaza.
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A equipe da SPILCO conta com Arquitetos e Engenhei-
ros especializados e com know-how de trabalho para 
atender aos sonhos dos seus. Uma obra se inicia com um 
bom projeto. E é justamente na fase de projetar que é 
permitido errar, explorar novas ideias e também prever 
desafios a serem superados durante a fase de execução 
das obras.

Possuímos infraestrutura técnica para oferecer serviços 
de Anteprojeto, Projetos de Arquitetura, Estruturas, Elé-
tricos e Hidráulicos, Projeto de Design de Interiores, Me-
morial Descritivo para a obra. 

Nossa equipe também possui experiência com Aprova-
ções junto às Prefeituras e Órgãos Competentes na Re-
gião Metropolitana de Campinas. Mas estamos sempre 
dispostos a aprender sobre as leis de cada lugar, para 
atuar em empreendimentos de outras regiões.

Nossa equipe possui qualidade técnica 
e criativa para colocar em prática seu 
sonho construtivo.

Conheça alguns de nossos projetos:

PROJETOS

ANTEPROJETO

PROJETO DE ARQUITETURA

ESTRUTURAS

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

PROJETO DE INTERIORES

MEMORIAL DESCRITIVO
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INDÚSTRIA L.P.
LOCAL: VINHEDO - SP
ANO: 2018
ÁREA: 14.800 m²

Entregáveis: Estudo de Viabilidade, An-
teprojeto, Projeto Arquitetônico, Proje-
to de Estruturas e Modelo 3D.

Projeto de um novo bloco para uma fábrica 
existente. O cliente solicitou divisão para algu-
mas áreas restritas na edificação com entra-
das separadas - para públicos diferentes - uma 
área de garagem para veículos, um grande 
bloco industrial que deveria contar com um 
mezanino para visualização do processo fabril..

O maior desafio deste projeto foi deixar a for-
ma interessante, de maneira que dialogasse 
com os dois blocos das edificações existentes 
e também de maneira que aproveitasse ao 
máximo a iluminação e ventilação naturais, 
trazendo para dentro do edifício, o que torna-
-se desafiador por tratar-se de uma superes-
trutura.
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PORTARIA E SALA DE 
ESPERA L.P.
LOCAL: VINHEDO - SP
ANO: 2018
ÁREA: 55 m²

Entregáveis: Anteprojeto e Modelo 3D.

Projeto de reforma e de Design de Interiores 
para a nova Portaria de uma empresa na re-
gião de Vinhedo-SP. O cliente solicitou que 
uma das salas (que estava ociosa) fosse trans-
formada em uma sala de espera para atender 
bem aos visitantes da empresa.
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COBERTURA DO 
RESTAURANTE 
ESTUDANTIL
IFSP – INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA SÃO PAULO
LOCAL: REGISTRO - SP
ANO: 2018
ÁREA: 1.165 m²

Entregáveis: Projeto de Estrutura de 
Cobertura e Modelo 3D.

Para a execução do Restaurante Estudantil da 
IFSP, realizamos o Projeto Estrutural de Cober-
tura, cuja exigência de projeto era que fosse 
em duas águas.
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ESTRUTURA METÁLICA PARA 
MINI MERCADO EXTRA - 
ULISSES CRUZ
LOCAL: TATUAPÉ  - SP
ANO: 2014
ÁREA: 365 m²

Entregáveis: Cálculo e Projeto de Estrutura 
Métalica, Projeto de fundação em concreto 
armado e Modelo 3D.

Para viabilizar o prazo de execução da obra, foi esco-
lhido que todo o prédio fosse executado em estru-
tura metálica. Realizamos todo o projeto estrutural 
e os cálculos estruturais - bem como das fundações 
que são em concreto armado.

O projeto é bem setorizado, com a área de vendas 
no térreo e um edifício anexo de 2 andares destina-
do para as áreas técnicas - equipamentos de câmara 
fria, vestiários para funcionários e sanitário público.
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RETROFIT DE 
SANITÁRIOS
CASA DE PORTUGAL
LOCAL: CAMPINAS - SP
ANO: 2013
ÁREA: 80 m²

Entregáveis: Projeto Arquitetônico e 
Executivo, Projeto Elétrico e de Ilumi-
nação, Projeto Hidráulico, Projeto de 
Paginação de Revestimentos, Projeto 
de Forro e modelo 3D.

Associação Casa Portugal em Campinas, 
solicitou um projeto de retrofit dos sanitá-
rios, com o objetivo de incluir no layout um 
sanitário acessível.

Foi solicitado que os acabamentos e a esté-
tica dialogasse com a cultura local. Por isto, 
foi sugerido o uso de azulejos modernos, 
que lembram os desenhos azuis e brancos 
dos azulejos portugueses.
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CONTATO

GABRIEL STOBIENIA
DIRETOR

      (19) 99601-8321
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Construindo sonhos, 

concretizando resultados.


