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Lapp Group Brasil recebe prêmio 
“Destaque da Construção Civil” 
 
 
Com toda a dedicação que a Lapp Group Brasil vem despejando no mercado 
brasileiro e firmemente no setor de Construção Civil, esse esforço somado a 
inauguração da fabrica em solo brasileiro e a ampliação da equipe técnica de 
vendas nos deu a honraria da premiação de “Descate da Construção Civil”. 
 
Os Institutos Nacional de Engenharia Civil-INEC e o Baiano de Engenharia Civil-
INSBEC, homenagearem em Salvador, os dirigentes representantes das 
empresas que se descataram no fornecimento de bens, materiais e pretação 
de serviços às empresas construtoras baianas. A Lapp foi eleita um dos 
destaques do setor. 
 
O “Prêmio” segundo a presidente do INSBEC, Maridalva Dias Alves, “reconhece 
e valoriza pessoas e empresas nacionais e baianas que atuam e investem na 
Bahia, gerando tecnologia, emprego, renda e impostos. Estas empresas, que 
sustentam a economia, são orgulho nacional”, concluiu a presidente. A 
premiação está em sua terceira edição. 
 

 
 
O presidente do INEC, Ivo Silva de Oliveira Jr., disse que “a premiação permite 
divilgar o conhecimento para o aprimoramento dos prifissionais da engenharia 
civil e das atividades do setor da cinstrução civil, além de intrgrar proficionais, 
empresas e o mundo acadêmico e institucional”. 
 
A escolha das empresas que receberam a homenagem, com o prêmio, foi feita 
através de eleição realizada pelos engenheiros baianos ouvidos em pesquisa 
organizada pela Contest em dezembro de 2014. 
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O evento contou com o apoio do Crea-BA, ABENC-BA, e outras entidades da 
área de engenharia civil e também contou coma presença de autoridades, 
lojistas, engenheiros e dirigentes da construção civil. 
 
Esse prêmio só comprova o foco da Lapp, que é a apliação para atender a 
todos os mercados existentes, sempre com a qualidade, proximidade e rapidez 
no atendimento e satisfação dos clientes. 
 

 
 


