


Uma Empresa Especializada em Engenharia 

de Prevenção e Combate a Incêndio.
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A EQUIPE

Antônio Teixeira
Gerente

Valentina Rodrigues
Proprietária

Alberto Ramos
Funcionário importante

PROJETA CONCRETIZA
DESENVOLVE
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ATUAÇÃO
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Atuando a mais de cinco anos na área de Engenharia Civil, 

desenvolvemos e aprovamos projetos de segurança contra 

incêndios e apresentamos as melhores soluções em 

equipamentos para cada tipo de edificação, levando em 

consideração a arquitetura, riscos e categorias de ocupação. 

Tudo de acordo com as Normas Técnicas da ABNT NBR, NFPA, 

NR e seguradoras FM Global, XL GAPS entre outras.



Atendendo aos padrões de 
seguradoras e corpo de 

bombeiros por meio dos sistemas:

• Casa de Bombas – NFPA20;

• Sprinklers – Chuveiros automáticos – NFPA 13 
e 16;

• Hidrantes e Mangotinhos;

• Sistema de espuma e resfriamento;
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• Detecção e alarme de incêndio; 

• Iluminação de emergência; 

• Extintores portáteis sobre rodas; 

• Sinalização de emergência e rotas de fuga; 

• Extinção de incêndio por gases limpos FM200 
– CO2 – FE25

• Projeto para dimensionamento de 
compartimentação horizontal e vertical; 

• Projeto para dimensionamento de proteção 
passiva e da resistência ao fogo da estrutura 
do edifício.



GERENCIAMENTOS DE OBRAS

Mão de obra especializada para executar 
serviços de sistemas de prevenção e 

combate a incêndio com base na ABNT/ 
NBR, Corpo de Bombeiros, NFPA e FM 
Global, Global Risk, AXA, Zurich, entre 

outras.

INSTALAÇÕES DE SISTEMAS

Execução de obras de instalações de 
sistemas e equipamentos de 

prevenção e combate a incêndios. 
Contamos com a mão de obra 

especializada para executar serviços 
de hidráulica, elétrica/ eletrônica e 
automação de sistemas na área de 

engenharia de incêndio.

NOSSOS SERVIÇOS
PROJETOS DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO

Desenvolvemos e aprovamos projetos 
de segurança contra incêndios e 

apresentamos as melhores soluções 
em equipamentos para cada tipo de 

edificação, levando em consideração a 
arquitetura, riscos e categorias de 

ocupação.

APROVAÇÕES LEGAIS

Apresentações de processos ao 
Corpo de Bombeiros, utilizando-se 

das orientações vigentes e 
assegurando ao cliente os direitos de 

uso das edificações;

Regularização de edificações 
existentes e renovações de Autos de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros.

RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS

Emissão de Laudos de Manutenção de 
sistemas existentes, para renovação de 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
EXISTENTES

Executamos Manutenções Preventiva e 
Corretivas para os sistemas de 

prevenção e combate a incêndio, com 
atuação de forma planejada para 

assegurar o funcionamento 
ininterrupto do sistema. Inspecionando 
constantemente o funcionamento dos 

equipamentos e acompanha sua 
conservação.
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Instalações
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PERSPECTIVA DA 
INDÚSTRIA

Manutenção Corretiva e 
Preventiva

Atua de forma planejada 
para assegurar o 
funcionamento 

ininterrupto do sistema.

Inspeciona constantemente 
o funcionamento dos 

equipamentos e acompanha 
sua conservação.
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Clientes que já escolheram os serviços da DRJ 
Engenharia em todo o Brasil
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Agende uma visita técnica

Fone: (11) 48051065 / 998767709

comercial.01@drjengenharia.com

comercial.02@drjengenharia.com

www.drjengenharia.com
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