Fundado em 1989, o Grupo Proeng S.A. é uma empresa
genuinamente capixaba e sua sede fica na Rua Saul
Navarro, 310, Praia do Canto – Vitória/ES. Ao longo
destes 30 anos de trajetória, desenvolve um exercício
contínuo de crescimento e solidificação de suas bases.
Suas operações iniciaram com o ramo da Construção
Civil e hoje conta com outras unidades de negócio:
Engenharia, Shoppings, Participações e Hotelaria.
Idealizada por seu presidente, o Engenheiro e Mestre em
Gestão Empresarial, Lamberto Palombini Neto, o Grupo
Proeng S.A. está presente nos estados de ES, RJ, SP e
GO, atuando, principalmente, em toda a Grande Vitória e
também no interior do Estado do Espírito Santo. É,
atualmente, uma das empresas de maior destaque do
Estado. No Rio de Janeiro, concluiu dois
empreendimentos localizados na Barra da Tijuca. Chegou
a Goiás, na cidade de Anápolis, com lançamentos na
área de salas comerciais e hotelaria. Hoje conta com 79
obras concluídas e entregues dentro do prazo.

Engenharia | Shoppings | Participações | Hotelaria

CREDIBILIDADE E QUALIDADE
A busca constante de seus ideais, fez com que o Grupo Proeng S.A. fosse a segunda
empresa do Estado a receber o Certificado ISO 9001. Tal mérito ocorreu em 1998 por
meio da certificadora norueguesa Det Norske Veritas (DET). Em 2017, com a revisão da
Norma, recebemos o certificado NBR ISO 9001:2015 e, atualmente, somos certificados
Nível A no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, conhecido no
mercado da construção civil pela sigla PBQP-H.
Desenvolvemos hoje nosso sistema da qualidade que tem em seus objetivos gerar cada
dia mais qualidade e credibilidade aos produtos e serviços ofertados.
Os selos Proeng Eco e Proeng Tecno foram criados para reafirmarem o compromisso do
Grupo Proeng S.A. em oferecer produtos ecologicamente corretos e com tecnologias que
visam tornar mais fácil e tranquila a vida das pessoas que residem em um imóvel Proeng.

Saúde

Comodidades

Ensino

Hospital Santa Casa
Laboratório Sabin
Laboratório BioVida
Sallus fisioterapia

Aldeia
Clube SESC
Banco do Brasil
Shopping Brasil Park
Igreja São Francisco
Padaria Jundiai
Mercearia Jundiai
Óticas Diniz

Colégio São Francisco
Colégio Delta
Colégio Galileu
CNA – Escola de Línguas
FISK – Inglês e Espanhol

Gastronomia
Kanpai
Detroit
Açaízar
Meiji
Aldeia
Empório Gourmet

Rosa Café Bistrô
Sagrado Crepe
Sushi Nippon
Fabbrica Di Pizza

Parque Ipiranga

O verde do Parque Ipiranga
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Rua Conego Ramiro, esquina com Praça Bartolomeu Gusmão, Lotes 39 e 40, Quadra 47, Bairro Jundiaí, Anápolis –GO.

O Ipiranga Park lança um novo
olhar sobre o bairro Jundiaí
para te proporcionar o prazer de
viver no endereço mais
charmoso da cidade, próximo de
tudo que você precisa. Ao lado
do Parque Ipiranga, sinônimo de
qualidade de vida e segurança,
também conta com a
praticidade de estar perto de
uma excelente e exclusiva rede
de compras e entretenimento,
incluindo colégios, restaurantes,
bares e conveniências.

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO
FACHADA 01
ACESSO LOJAS

O EMPREENDIMENTO
LOJA 01

LOJA 02

LOJA 03

LOJA 04

ACESSO
PORTARIA
ACESSO
VEÍCULOS

RUA CÔNEGO RAMIRO

ACESSO
VEÍCULOS

ACESSO LOJAS

GARAGEM
26 VAGAS LIVRAS

LOJA 05

LOJA 06

Planta Baixa - Pavimentos
Térreo e Garagem

2 e 3Q

C OM SUÍ TE

64,67 a 84,51m2

Diferenciais
sustentáveis e

lazer
surpreendente
na cobertura.

2 vagas de garagem*

A vida acontece
ao seu redor.
O Ipiranga Park traz o que há de mais moderno no que diz respeito à
sustentabilidade. Com excelente localização, oferece a possibilidade de
viver bem e em harmonia com o meio ambiente, principalmente por
estar ao lado do Parque Ipiranga. Venha viver no endereço mais
charmoso da cidade, próximo de tudo que você precisa.

Tipo 01

Ambiente automatizado**

Piso em porcelanato*

Fechamento
em pele
de vidro

3Q 84,51m

2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*

Água quente
em chuveiros e
torneiras dos
banheiros
(aquecimento
à gás / solar)
Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros

RUA CONEGO RAMIRO

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Água quente na
torneira da cozinha
(aquecimento à gás
/ solar)

Porta de entrada com
fechadura biométrica

Opção de piso laminado nos quartos*

Previsão de split em
todos os quartos e sala

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e
esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em granito, cuba de inox e metais. *Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Espaço gourmet
conectado à cozinha***

RUA CONEGO RAMIRO

Tipo 01
Espaço gourmet
conectado à cozinha***

2Q 84,51m

Ambiente automatizado**

Porta de entrada com
fechadura biométrica

Piso em porcelanato*

Fechamento
em pele
de vidro

com sala ampliada
2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO
Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros

Água quente na
torneira da cozinha
(aquecimento à gás
/ solar)

Opção de piso laminado nos quartos*
Previsão de split em
todos os quartos e sala

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em granito,
cuba de inox e metais. ****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Opção de sala ampliada****

3Q 84,51m

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Ambiente automatizado**

Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros
Previsão de split em
todos os quartos e sala
Opção de piso laminado nos quartos*

Piso em porcelanato*

Fechamento
em pele
de vidro
Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*

Água quente
em chuveiros e
torneiras dos
banheiros
(aquecimento
à gás / solar)
Água quente na
torneira da cozinha
(aquecimento à
gás / solar)

Porta de entrada com
fechadura biométrica

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em
granito, cuba de inox e metais. ****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

RUA CONEGO RAMIRO

Tipo 02

Ambiente automatizado**

Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

Fechamento
em pele
de vidro

com sala ampliada

2Q 84,51m

Piso em porcelanato*

Opção de sala ampliada****

2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*

Água quente na
torneira da cozinha
(aquecimento à
gás / solar)

RUA CONEGO RAMIRO

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Água quente
em chuveiros e
torneiras dos
banheiros
(aquecimento
à gás / solar)

Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros

Previsão de split em
todos os quartos e sala

Opção de piso laminado nos quartos*

Porta de entrada com
fechadura biométrica

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em
granito, cuba de inox e metais. ****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Tipo 02

Água quente na torneira da cozinha
(aquecimento à gás / solar)

2Q 67,93m

Porta de entrada com
fechadura biométrica

Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

2

C OM SUÍ TE

Ambiente
automatizado**

2 vagas de garagem*

Piso em porcelanato*

Água quente
em chuveiros e
torneiras dos
banheiros
(aquecimento
à gás / solar)

Previsão de split
em todos os
quartos e sala

RUA CONEGO RAMIRO

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros

Opção de piso laminado nos quartos*

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás,
bancada em granito, cuba de inox e metais. *Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulaç ão, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Tipo 03

3Q 83,88m

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Previsão de split em
todos os quartos e sala

Água quente na torneira da cozinha
(aquecimento à gás / solar)

Piso em
porcelanato*
Porta de entrada com
fechadura biométrica

2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*
Ambiente
automatizado**

Fechamento
em pele
de vidro
Rebaixamento em
forro de gesso na
cozinha, área de
serviço e banheiros

Água quente em chuveiros e
torneiras dos banheiros
(aquecimento à gás / solar)
Opção de piso
laminado nos quartos*

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em
granito, cuba de inox e metais. ****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Opção de sala ampliada****

RUA CONEGO RAMIRO

Tipo 04
Espaço gourmet
conectado à cozinha***

Água quente na torneira da cozinha
(aquecimento à gás / solar)

3Q 83,77m

Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

Piso em
porcelanato*

Porta de entrada com
fechadura biométrica

2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*

RUA CONEGO RAMIRO

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Fechamento
em pele
de vidro

Água quente em chuveiros e
torneiras dos banheiros
(aquecimento à gás / solar)

Opção de piso
laminado nos quartos*

Rebaixamento em forro de
gesso na cozinha, área de
serviço e banheiros

Previsão de split em
todos os quartos e sala

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás,
bancada em granito, cuba de inox e metais. *Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

Tipo 05

RUA CONEGO RAMIRO

2Q 83,77m

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Água quente na torneira da cozinha
(aquecimento à gás / solar)

Opção de piso
laminado nos quartos*
Rebaixamento em forro de
gesso na cozinha, área de
serviço e banheiros

Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

2 vagas de garagem*

Água quente em chuveiros e
torneiras dos banheiros
(aquecimento à gás / solar)

Previsão de split em
todos os quartos e sala

Piso em
porcelanato*

com sala ampliada
Porta de entrada com
fechadura biométrica

2

C OM SUÍ TE
Ambiente
automatizado**

Fechamento
em pele
de vidro

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto
de gás, bancada em granito, cuba de inox e metais. ****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com
opção de piso laminado nos quartos.

Opção de sala ampliada****

Tipo 05

2Q 64,67m
2

C OM SUÍ TE

2 vagas de garagem*
Porta de entrada com
fechadura biométrica

Água quente na torneira da cozinha
(aquecimento à gás / solar)

Rebaixamento em forro de
gesso na cozinha, área de
serviço e banheiros

Espaço
gourmet
conectado
à cozinha***

Ambiente
automatizado**

Piso em
porcelanato*

Água quente em chuveiros e
torneiras dos banheiros
(aquecimento à gás / solar)

Opção de piso
laminado nos quartos*

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Previsão de split em
todos os quartos e sala

**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem fio, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás,
bancada em granito, cuba de inox e metais. *Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.

RUA CONEGO RAMIRO

Tipo 06

A praticidade de l
uma área comerciaistância
a um elevador de d
O Ipiranga Park veio para inovar o jeito de pensar e construir o seu
empreendimento. Com uma proposta ousada, nasceu para ser residencial e
office com a praticidade de ter tudo a um elevador de distância.
Por isso, o projeto conta em seu 1º piso com lojas para garantir aos seus
moradores conforto e qualidade de vida.

Conforto, lazer
e sustentabilidade
de alto padrão
Funcionalidade e Versatilidade: o Ipiranga Park
reúne o que há de melhor em sua área comum
para levar mais diversão e lazer para toda família.
Na cobertura do empreendimento, um mix de
espaços com 536,8m² de pura qualidade de vida
e uma vista de tirar o fôlego.

Área de Lazer descoberta • Brinquedoteca • Churrasqueira • Espaço Gourmet
Fitness Center • Piscinas, adulta e infantil • Playground / Praça das Mães
Salão de Festas • Sauna com piscina integrada

Área de Lazer

Área de lazer
na cobertura
com vista
panorâmica

Sauna
integrada
à piscina

Com vista
panorâmica
536,81m

2
Área de lazer
entregue
equipada e
decorada

Espaço
gourmet
com forno
de pizza

Pontos
de recarga
para
aparelhos
móveis

Previsão para split
no salão de festas

Fitness entregue com
piso emborrachado
contra impacto

Redução de energia:
Áreas comuns entregues
com lâmpadas de led

Ideal para
criançada
brincar sem ter
hora de parar.

Imagem meramente ilustrativa.

Brinquedoteca

Imagem meramente ilustrativa.

Praça das mães/ playground

Receber os amigos
com uma pitada a
mais de diversão
e conforto.

Imagem meramente ilustrativa.

Churrasqueira

Imagem meramente ilustrativa.

Espaço Gourmet

Salão de festas

Imagem meramente ilustrativa.

Para garantir
uma vida melhor,
a sua rotina merece
mais saúde e bem-estar.

Imagem meramente ilustrativa.

Fitness

O deck molhado
oferece muito conforto
para aproveitar o sol.
Além disso, com a piscina
integrada à sauna, você
tem um ambiente versátil e
cheio de charme.

Piscina infantil

Imagem meramente ilustrativa.

Piscina adulto/ deck

Imagem meramente ilustrativa.

Sauna integrada a piscina

Imagem meramente ilustrativa.

A paisagem como
pano de fundo
para sua diversão
A cobertura do Ipiranga Park será seu lugar preferido
no empreendimento. Uma área de lazer emoldurada
por uma vista sensacional, ideal para receber os
amigos, se divertir com toda a família ou simplesmente
curtir a paisagem com quem você ama.

Diferenciais
sustentáveis
Interferindo diretamente na estética e funcionalidade
das estruturas, o Ipiranga Park busca na tecnologia
meios de criar e acrescentar aos ambientes diferenciais
e instalações especiais, garantindo maior praticidade e
também elevando o caráter sustentável do projeto.
Entre esses diferenciais está:

Reservatório de Captação
Da água da chuva e dos aparelhos de
ar-condicionado para uso nas áreas
comuns do empreendimento.

Coleta seletiva
Lixeiras coletivas para a separação e
recolhimento de materiais recicláveis.

Eco Point
Previsão de instalação de ponto de
recarga de carro elétrico.

Bike Sharing
Estação de bike compartilhada tem
sistema inteligente e uso facilitado
para moradores.

Bacias sanitárias com descarga inteligente
O modelo é inteligente, procura economizar água e possui válvulas
de descarga com duplo acionamento, que oferece opções para
utilizar mais ou menos água conforme a necessidade.
Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

Chuveiros com aquecimento a gás/ solar
O aquecimento solar é limpo, barato e possui uma fonte
inesgotável de energia: o sol. Nele, as placas solares
captam o calor que é transferido para a água.
Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

Diferenciais
tecnológicos
O selo Proeng Tecno foi criado para reafirmar o
compromisso do Grupo Proeng S.A. em oferecer
produtos corretos e com tecnologias que visam tornar
mais fácil e tranquila a sua vida no Ipiranga Park.

Automação residencial
Integração de eletroeletrônicos como TV’s, Blu-Ray Player’s,
Home Theater’s, ar-condicionado, cortina
e até 3 pontos de iluminação.
• Configuração de cenas de iluminação pelo aplicativo.
• Programação de horários para ligar e desligar
lâmpadas e dispositivos eletrônicos.
• Controle do apartamento pelo aplicativo de qualquer lugar.
• Automação Residencial com integração de eletroeletrônicos
como TVs, blu-ray players, home theaters, ar-condicionado,
cortina e até 03 (três) pontos de iluminação com configuração
pelo aplicativo.
• Cada apartamento será equipado com 01 (uma) fechadura
biométrica na porta de entrada do apartamento e, 01 (um) kit
automação residencial sem fio, que consiste em uma central,
um controle e um interruptor, compatível para configuração
em 01 (um) ambiente da unidade.

Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

O equipamento permite que elevadores, portões, sistemas de
segurança, portaria remota, luzes da área comum e até que as
unidades disponham de energia elétrica durante um apagão.

Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

Gerador de Energia nas áreas comuns

Conta com um sistema regenerativo, que permite a utilização de
parte da energia devolvida pelo elevador durante seu funcionamento
para a rede elétrica interna da edificação, resultando em economia.

Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

Elevadores inteligentes

O sensor de presença detecta o movimento dos moradores e liga as lâmpadas
somente durante o período em que eles permanecerem nas áreas comuns ou no
hall, obtendo uma boa economia na conta de luz.

Imagens ilustrativas. Não representam necessariamente o equipamento que será instalado.

Sensores de presença no hall e nas áreas comuns

Compromisso e confiança
Trabalhar em equipe com saúde e segurança,
melhorando a cada dia a qualidade e respeitando o
meio ambiente para construir os melhores imóveis,
visando à satisfação dos clientes. Esse é o Grupo
Proeng, que concretizou ao longo de 30 anos uma
história de sucesso, inovação e credibilidade. História
que também está sendo escrita aqui, em Anápolis,
com grandes empreendimentos: o London Hotel &
Offices, que inclusive está pronto e entregue, London
Eye, em fase de acabamento, e agora com mais um
lançamento, o Ipiranga Park. Um estilo de vida
aconchegante e refinado, que aprimora com sua
localização e estrutura moderna o privilégio de viver
com mais qualidade de vida.

www.grupoproeng.com.br
/Proeng-go | @proenggo

Av. Santos Dumond, 1120 – Sala 01.
Bairro Jundiaí, Anápolis/GO
62 3879.2121
62 99921.1818

As perspectivas e plantas são meramente ilustrativas. Seus elementos de composição podem sofrer alterações de cor, forma, textura e tamanho. Os revestimentos, acabamentos em 3D, mobiliário, utensílios, equipamentos eletrônicos e
eletrodomésticos, louças, metais, boxes, bancadas, aparelhos de ar-condicionado Split, detalhes de iluminação, forro de gesso, objetos, adornos, acessórios e demais itens de decoração e paisagismo são apenas sugestões. A área de lazer será
entregue equipada e decorada (verifique a relação de mobiliário e equipamentos no Memorial Descritivo). Todas as unidades serão entregues com fechadura biométrica da marca MILRE BIO D TECH ou similar, com 1(um) kit de automação residencial
sem fio, que consiste em 1(uma) central, 1(um) controle e 1(um) interruptor, com preparação para ar-condicionado Split nos quartos e sala. Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos
quartos. Memorial de incorporação registrado sob o número R-10-M.80793, AV-11-M.80793 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Anápolis-GO. Leia atentamente o Memorial Descritivo anexo ao Contrato de Compra.

