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:: NOSSA EMPRESA

A DM Engenharia é uma empresa do segmento de Construção Civil, Reforma 

e Manutenção, atuando principalmente em Brasília - DF e cidades vizinhas. 

Nossosfuncionários e colaboradores possuem grande vinculo com as metas e os 

padrões da empresa. Consideram um ótimo local para se trabalhar, tanto pelas 

motivações e investimento em capacitação quanto pelo respeito por parte da 

empresa, compreendendo as necessidades de cada um deles. Esses aspectos 

acabam por contribuir com ambiente agradável, facilitando o desenvolvimento das 

atividades, atendendo as necessidades dos nossos clientes e realizando seus sonhos.

:: MISSÃO
Garantir a excelência nos serviços e gerar conforto e confiabilidade para nossos 

clientes.

:: VISÃO
Ser uma empresa de referência e estar entre as principais empresas no ramo da 

Construção Civil.

:: VALORES
Realizar um serviço de excelência a fim de obter asatisfação e a confiança do cliente.
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:: SOLUÇÃO DM ENGENHARIA

No ambiente da globalização dos mercados, a competitividade das empresas está

condicionada à sua capacidade de utilizar a tecnologia a favor da economia 

e da otimização de seus recursos. Além disso, a empresa deve corresponder às 

expectativas de usuários mais exigentes e estar amparada em seus procedimentos 

por legislações e certificações mais rigorosas.

A DM Engenharia utiliza um software inovador para atender às necessidades do 

setor de manutenção, permitindo automatizar processos de Gerenciamento de 

Manutenção Predial. Esse sistema integra funcionalidades úteis a todos os segmentos, 

que visam planejar e controlar a manutenção preventiva corretiva e preditiva. Um 

gerenciamento mais eficiente gera benefícios e economia para todos os envolvidos.

Um gerenciamento mais eficiente gera benefícios e economia para todos os 

envolvidos.

Você Sabia?

O custo anual com manutenção predial pode 

chegar a 3% do valor total gasto na construção 

da edificação. Ao longo da vida útil do imóvel, o 

custo das manutenções acumuladas podem 

ultrapassar o valor total do investimento.

FONTE: NBR 5674/1999/ABNT
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:: MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Oferecemos aos nossos clientes um software que permite gerenciar e monitorar 

todo o andamento da prestação de serviço via web. Com o software é possível abrir 

um chamado apenas utilizando o QR Code, que é anexado ao equipamento. Dessa 

forma, é possível acompanhar e finalizar o chamado.

O sistema que utilizamos pode ser alimentado com informações como a duração e

todas as etapas de execução do serviço, tornando muito mais eficiente o controle 

da rotina de manutenção.

A avaliação da qualidade dos serviços prestados é um outro diferencial da nossa

empresa. Uma pesquisa de satisfação tem como objetivo auxiliar nas futuras escolhas,

visando sempre um trabalho de excelência.

Utilizando seu celular ou tablet, é possível 

realizar a leitura do QR CODE. Consulte o 

histórico, as programações de manutenção e a 

ficha técnica dos equipamentos cadastrados no

sistema.

Tecnologia - QR CodeVocê Sabia?

O custo anual com manutenção predial pode 

chegar a 3% do valor total gasto na construção 

da edificação. Ao longo da vida útil do imóvel, o 

custo das manutenções acumuladas podem 

ultrapassar o valor total do investimento.

FONTE: NBR 5674/1999/ABNT
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:: AUTOMATIZAÇÃO DAS ROTINAS

A programação de manutenção é incluída no software para que possamos realizar 

a manutenção preventiva no período necessário. Com isso, é possível garantir que 

as manutenções estejam em dia, pois o software sinaliza as que se aproximam, gera 

relatórios das manutenções vencidas e das que ainda irão vencer.

A DM engenharia proporciona aos clientes o cadastro nessa plataforma para 

que, quando necessário, solicite um técnico. Além disso, essa tecnologia permite 

documentar o todo processo através de relatos e anexos como fotos, orçamentos 

de fornecedores e prestadores de serviço.

Nossos clientes possuem exclusividade através dessa modalidade de acesso 

diferenciado. Podem criar, gerenciar, encerrar, cancelar e acompanhar solicitações, 

além de poder também emitir ordens de serviço.

Relatórios e Gráficos

A DM Engenharia facilita a rotina dos nossos clientes, 

pois o sistema que utilizamos possui diversas 

funcionalidades. Dentre elas estão a possibilidade de 

gerar gráficos e relatórios por filtragem de indicadores 

e emitir relatórios gerenciais de manutenção, de acordo 

com a modalidade de interesse do usuário.
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:: MANUTENÇÃO PREDIAL

A DM Engenharia é uma empresa que administra seu condomínio no serviço de

manutenção predial preventiva e corretiva. Dentre nossos serviços ofertados estão:

Contrato de manutenção 
nas instalações elétrica Contrato de pintura

Contrato de manutenção 
nas instalações hidráulicas

Contrato de manutenção 
em ar-condicionado

Contrato de manutenção 
em sistema de proteção e 
combate a incêndio

Contrato de manutenção 
em gerador

Contrato de execução 
de laudo SPDA anual

Prevenir é sempre melhor que remediar. 

Equipamento parado é prejuízo certo para o 

cliente. A Manutenção Preventiva contribui para 

que os riscos de paradas operacionais possam ser 

evitados, reduzindo os custos de manutenção e 

de peças de reposição, além de prolongar a vida 

útil do equipamento.

Manutenção preditiva, preventiva
e corretiva
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Ser síndico ou gestor de uma empresa não é tarefa fácil! Ter fornecedores de confiança 

faz com que esses administradores consigam lidar melhor com as demandas. Nesses 

casos, um dos principais problemas é o provisionamento das despesas e um dos fatores 

mais relevantes, que surpreende todo administrador, é a MANUTENÇÃO PREDIAL.

Quanto você gastou no último ano com manutenção? Quantas empresas foram 

envolvidas? O atendimento foi imediato? Todos os problemas foram solucionados? 

Sua manutenção está em dia?

A DM Engenharia é inovadora! Nossa empresa possui um plano de Manutenção

Preventiva e Corretiva para condomínios e empresas com um custo fixo mensal. 

Somos especialistas nesse ramo. Nossos profissionais são qualificados e experientes. 

Utilizamos máquinas, ferramentas e equipamentos apropriados para realizar 

as várias tarefas necessárias para conservação, segurança e valorização do seu 

empreendimento.

Temos uma equipe especializada com capacidade técnica para execução 

de serviços de arquitetura e civil, de instalações mecânicas e elétricas.

como funciona?
O contrato de Manutenção Predial é atendido de acordo com a negociação prévia, 

que envolve a abrangência, periodicidade, ações preditivas e preventivas. Caso seja 

necessária a manutenção, possui a seguinte programação:

Calendário de manutenção preventiva

Calendário de manutenção corretiva
de todos os problemas identificados

Apresentação de relatório detalhado

Inspeção completa e identificação
das demandas do cliente.
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:: CONSTRUÇÃO CIVIL
Somos uma empresa de construção civil que atende tanto na região de Brasília – DF

e entorno, quanto em outros estados. Com treinamento constante, buscamos nos

aperfeiçoar e evoluir em todos nossos processos, para que a qualidade seja nosso 

principal diferencial. Nossas referências são de clientes potenciais no mercado, vide 

a seção Clientes (p.18). 

“Ajudamos pessoas construírem suas casas com 

qualidade, rapidez e com um preço acessível. 

Temos domínio nas principais técnicas e o mais 

avançado sistema construtivo da atualidade, 

fazendo com que nossos clientes evitem gastar 

mais com outros profissionais ou que 

tenham problemas desagradáveis 

antes, durante ou após a entrega da 

obra”. 

Daniel Oliveira,

Diretor Executivo - CEO

como funciona?
O contrato de Manutenção Predial é atendido de acordo com a negociação prévia, 

que envolve a abrangência, periodicidade, ações preditivas e preventivas. Caso seja 

necessária a manutenção, possui a seguinte programação:

Calendário de manutenção preventiva

Calendário de manutenção corretiva
de todos os problemas identificados

Apresentação de relatório detalhado

Inspeção completa e identificação
das demandas do cliente.

Todas as obras são realizadas a partir de um 

planejamento prévio contendo controles físico e 

financeiro, prezando sempre a qualidade, 

segurança e o melhor em sistemas construtivos. 

Tudo isso é feito para agradar e satisfazer as 

solicitações de nossos clientes.

Construção Civil.
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:: ARQUITETURA

Projetos devem ter como um de seus objetivos principais resultar em ambientes

funcionais, bonitos e com a personalidade do cliente. Para a entrega de seu projeto, 

a DM Engenharia busca sempre superar expectativas e realizar sonhos. Tudo isso 

está aliado a uma equipe de engenheiros e arquitetos altamente qualificada e 

comprometida, com uma excelente estrutura de negócio.

Oferecemos um portfólio contendo diversos projetos residenciais, comerciais, 

industriais e com administração de obras. Temos como um dos objetivos de nosso

escritório, criar e administrar projetos arquitetônicos residenciais, comerciais 

e industriais inovadores, dentro das tendências do momento. Possuimos o 

embasamento teórico e prático para atender as necessidades singulares de cada 

cliente. Do clássico ao moderno, a DM Engenharia faz com que sua construção seja 

de qualidade, com o mínimo de desperdício e o máximo de dinamismo.
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:: ENGENHARIA

Possuimos todos recursos necessários para execução de projetos, realizar laudos e

para planejar de obras de pequena, média e grande complexibilidade. A DM 

Engenharia atua diretamente em todas as etapas: desde a parte conceitual até a 

fase de detalhamento. Além disso, fornece conhecimento específico e subsídios 

técnicos multidisciplinares necessários para a implementação do projeto.

Nossa equipe é própria e qualificada. Contamos com um corpo técnico de 

engenheiros renomados que possuem treinamentos de acordo com as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 10, NR 35, NR 18), tanto para a 

execução de atividades de diagnóstico quanto para a correção de falhas.

Realizamos vistorias, inspeções e todo tipo de complexibilidade. Atendemos 

principalmente edifícios, estabelecimentos comerciais e indústrias.



Principais serviços

10

:: PISO E REVESTIMENTO

Os pisos e revestimentos são responsáveis não apenas por garantir a estética, mas

também por assegurar conforto e praticidade. Trabalhamos com assentamento 

de porcelanatos, pisos cerâmicos, vinílicos, laminados, revestimentos internos de 

parede e pastilhas. Quando o assunto é piso e revestimento, temos a certeza que a 

DM Engenharia será sua melhor escolha!

 

:: SERVIÇO DE GESSO

A DM Engenharia é especializada em instalações de paredes e forros em Drywall. 

Nossos profissionais são treinados, qualificados, capacitados e cuidadosamente 

selecionados para executar seu projeto. Todos dispõem da certificação da NR 35 

para trabalho em altura. 

Quando o assunto é Drywall, temos a certeza que a DM Engenharia também será 

sua melhor escolha!

Faça-nos uma visita e veja de perto o que temos de melhor para oferecer.
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:: SERVIÇO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO

A DM Engenharia já é uma referência no mercado de serviços de pintura predial, 

comercial, residencial, na restauração de fachadas e sinalização vertical. Possui mais 

de 4 anos de experiência e mantém uma equipe treinada (certificada na NR 35) e 

especializada para proporcionar serviços de qualidade, com rapidez e segurança 

para todos os envolvidos.

:: TELHAS E COBERTURAS

Nossa equipe composta por arquitetos, engenheiros, técnicos e operadores fazem 

parte da execução de serviços de instalação de telhas termoacústicas e convencionais. 

Além disso, profissionais treinados e capacitados atuam na instalação de pingadeiras, 

rufos e outros, sempre buscando realizar um serviço com rapidez e qualidade.
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:: CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E VOZ

O cabeamento estruturado de dados e voz é um sistema de comunicação muito 

eficiente. A DM Engenharia oferece aos clientes o compromisso para que a 

infraestrutura de telecomunicação, independentemente de sua complexidade, seja 

projetada, construída e instalada com o objetivo de atender todos os requisitos 

necessários.

:: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A 
INCÊNDIO

A DM Engenharia é uma empresa especializada em instalações de combate a incêndio. 

Realizamos serviços de instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, como: 

hidrantes, sprinklers, detectores e alarmes de incêndio, combate por L.G.E (líquido 

gerador de espuma), supressão automática por meio de gás, entre outros.
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:: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
PREDIAL E INDUSTRIAL
 

Somos especializados em instalações e manutenções elétricas prediais e industriais.

A DM Engenharia atua com equipe própria e qualificada, contando com eletricista 

predial e industrial, técnico e engenheiro eletricista. Todos os colaboradores possuem 

treinamentos para execução das atividades, do diagnóstico até a correção de falhas.

:: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL E 
RESIDENCIAL

As instalações hidráulicas compreendem subsistemas de uma edificação para a 

correta captação, transporte e armazenagem de fluidos. O sistema de uma instalação 

hidráulica é formado pelos seguintes constituíntes: instalações de água fria e quente, 

de esgoto sanitário, de água pluvial e de combate a incêndio. Tudo isso faz parte das 

especialidades da DM Engenharia.
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:: REFORMA EM GERAL

Você chegou ao lugar certo! A DM Engenharia é uma empresa de construção civil, 

especializada no ramo de reforma. Nossa equipe é qualificada e nosso quadro de 

funcionários possui pessoas capacitadas para cada tipo de serviço. Todos os nossos

colaboradores possuem certificados para trabalhar nas mais variadas situações: em 

altura, em espaço confinado ou em redes elétricas de alta tensão.`

“A reforma dos sonhos pode se transformar em 

um terrível pesadelo. O custo final da obra pode 

acabar se tornando mais alto que o previsto. 

Gastos desnecessários, atrasos na conclusão e 

desperdício de material são alguns exemplos das 

maiores dores de cabeça ao iniciar uma reforma. 

Pensando nisso, a DM Engenharia pode realizar seu 

sonho sem pesadelos. Prazo, garantia e qualidade 

no serviço fazem parte dos nossos princípios.”

Daniel Oliveira, Diretor Executivo - CEO.

RESOLVIDO

Serviço de reforma com qualidade!

A DM Engenharia tem como objetivo manter o

melhor serviço de reforma. Partindo da alvenaria 

estrutural até os serviços de acabamento. 
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:: IMPERMEABILIZAÇÃO

É muito frequente observar umidade em paredes enterradas ou em contato com o solo. 

Alvenarias ou concreto não constituem, por si só, uma barreira contra a água de aterros.Uma 

estratégia para lidar com esse tipo de problema é conhecida como impermebealização.

Umidade vinda do solo

Serviço de reforma com qualidade!

A DM Engenharia tem como objetivo manter o

melhor serviço de reforma. Partindo da alvenaria 

estrutural até os serviços de acabamento. 

A impermeabilização é uma técnica que consiste

na aplicação de produtos específicos com o 

objetivo de proteger as diversas áreas de um

imóvel. As aplicações minimizam a ação da

umidade da água proveniente da chuva, de

banhos e de outras origens.

Impermeabilização com profissionalismo!

A impermeabilização se torna uma alternativa para 

reduzir possíveis problemas, tornando as soluções 

mais eficientes e os serviços mais completos.

A DM Engenharia é uma empresa que possui 

profissionais qualificados e prontos para execução 

de impermealizações.
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:: LAUDO SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA

A DM Engenharia possui todos os tipos de instrumentos de medição certificados e

de acordo com as normas técnicas para realização de laudos SPDA (Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas).

LAUDO SPDA

A importância do LAUDO SPDA

O SPDA é um item de segurança criado para minimizar os impactos negativos 

causados por descargas atmosféricas, protegendo seu patrimônio e a 

integridade física das pessoas que circulam pela edificação. Este laudo reduz 

ao máximo os danos provocados pela incidência direta de raios ou de danos 

secundários ocasionados pelos mesmos. Este laudo reduz ao máximo 

os danos provocados em toda e qualquer edificação ao ser incidida 

diretamente por raios ou pelos efeitos secundários ocasionados por eles.

O laudo técnico tem validade de até 01(um) ano.

Todos os laudos são elaborados por engenheiros eletricistas, pois possuem habilição para tal 

procedimento. De acordo com a NR 10.2.7: “Os documentos técnicos previstos no prontuário 

de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado”.

Orientação:

Todos os laudos seguem de acordo com as

ART (Anotações de Responsabilidade Técnica).

Solicite uma proposta!

atendimento@dmengenharia.com
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A DM Engenharia conta com profissionais supervisionados em 

tempo integral. Um Supervisor Técnico acompanha o andamento 

das atividades para avaliar a qualidade e a

satisfação dos serviços solicitados. O supervisor orienta os 

profissionais quanto aos projetos e prazos de entrega. Tudo isso para 

melhor atendê-lo!

Oferecemos todo suporte técnico. Procuramos unir a qualidade, 

custo e benefício para sua obra. Conheça a empresa e veja por que 

deve nos escolher.

:: BENEFÍCIOS

A DM Engenharia  possui parceria com as principais empresas no Distrito Federal. 

Isso pode ser considerado um grande benefício para o cliente que não deseja 

problemas durante a obra, pois nossa empresa planeja e executa em um menor 

prazo, fazendo com que o processo geral seja bem mais eficiente.

Com o nosso sistema de gestão, o cliente adquire diversas vantagens. Além de ter o 

controle de materiais utilizados na obra, pode se beneficiar também com o custo 

desses materiais. Antes de dar o orçamento, mais de três cotações são feitas para 

que possamos atrelar o melhor preço com a melhor qualidade de serviço.

:: GARANTIA DO SERVIÇO

No início de todos os serviços, os clientes recebem um cronograma de obra, a ART

(Anotação de Responsabilidade Técnica) é registrada junto ao CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e ao concluir emitimos o termo de entrega 

definitiva de obra, a nota fiscal e o documento para pagamento. Os clientes sempre 

são orientados quanto aos prazos de garantia para cada tipo de serviço. Oferecemos 

todo suporte técnico, unindo sempre qualidade, custo e benefício para sua obra. 

Conheça a empresa e veja por que nos escolher.Orientação:

Todos os laudos seguem de acordo com as

ART (Anotações de Responsabilidade Técnica).

Solicite uma proposta!

atendimento@dmengenharia.com
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:: Curta a nossa página, siga no Instagram e 
conecte no Linkedin

Curta e compartilhe
nossa página

facebook.com/dmengenharia

Siga no Instagram

instagram/engenhariadm

Conecte no Linkedin

br.linkedin.com/in/dmengenharia

:: Nossos contatos
Solicite nosso orçamento: manutenção predial, construção e reforma em geral.

www.dmengenharia.com

atendimento@dmengenharia.com

+55 61 3357-7686 | +55 61 3253-4405 

+55 61 99912-5924 (vivo)

http://www.dmengenharia.com
https://www.facebook.com/dmengenharia/
https://www.instagram.com/engenhariadm/
https://www.linkedin.com/in/dmengenharia/




SIA TRECHO 3 LOTE 990 C.L, SALA 216 - EDIFÍCIO ITAÚ BRASÍLIA 
Guará, Brasília - DF,  CEP: 71200-030   

Entre em contato
e agende uma 
apresentação.

“A nossa missão é Garantir
a excelência nos serviços e 
gerar conforto e 
confiabilidade para 
nossos clientes.”
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