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Sobre nós!
Somos uma empresa de engenharia especializada em obras comerciais e industriais com mais 
de 12 anos de experiência no mercado construção civil e instalações prediais, reformas e 
manutenção. 

Nossa Missão!

“Fornecer soluções de 
engenharia para viabilizar 
os projetos de nossos 
clientes.”

Nossos Valores!

• Compromisso com nossos CLIENTES.

• QUALIDADE na prestação dos serviços.

• Valorização das PESSOAS.

• ÉTICA nas relações de trabalho.

• Transparência.

• Responsabilidade Social.
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Construção Civil
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Construção e reforma de edificações comerciais com 
excelência em prazo, custo e qualidade para nossos 
clientes.

Nosso escopo contempla desde a 
fundação ao acabamento 
• Demolições e Retiradas.

• Fundações e Estruturas.

• Alvenarias e Paredes Divisórias.

• Telhados, Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações.

• Instalações Hidrossanitárias.

• Revestimentos, Esquadrias, Pinturas e Etc.
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Instalações Prediais
Atuamos na construção ou adequação de instalações 
prediais oferecendo uma solução completa para nossos 
clientes.

Nossas soluções em Instalações 
Prediais são: 
• Elaboração de Projetos de Elétrica, Dados, Voz e CFTV.

• Construção, Adequações e Aprovação de Subestações.

• Execução dos Serviços de Instalações Elétricas em Geral 
(Quadros, painéis, distribuição, etc).

• Execução de Circuitos de Energia Estabilizada e
Instalação de No Break.

• Execução de Infraestrutura e Redes de Dados e Voz.  
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Sistema de Combate a Incêndio
Temos a solução completa em prevenção de incêndio para 
o seu negócio. Projetamos, construímos, adequamos e 
aprovamos suas instalações. 

Nossas soluções em Sistema de 
Prevenção e Combate à Incêndio são: 
• Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio 

e Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.

• Instalação de Rede de Hidrantes, Rede de Sprinklers, 
Extintores e Sinalização.

• Fabricação e Instalação de Reserva Técnica de Incêndio 
(RTI) e Casa de Máquina de Incêndio (CMI).

• Instalação de Sistemas Autônomos de Detecção de 
Incêndio (Centrais e Detectores). 

• Instalação e Manutenção de Sistema de Proteção de
Descargas Atmosféricas (SPDA).
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Manutenção
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Nosso objetivo é garantir a confiabilidade das instalações 
através da execução de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e preditiva de acordo com as necessidades dos 
nossos clientes.

Nosso escopo de manutenção 
abrange as seguintes atividades: 
• Manutenção Predial, Pequenas Obras em Geral e 

Recuperação de Fachadas.

• Manutenção Corretiva e Preventiva de Instalações 
Elétricas e Subestações.

• Manutenção de infraestrutura e rede. 

• Manutenção Corretiva e Preventiva de Sistema de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico.

• Manutenção Corretiva e Preventiva de Sistemas de 
Refrigeração, Ventilação e Exaustão.

• Alocação de Profissionais Qualificados.
PHAENDEngenharia



Principais Clientes!
Nosso objetivo é buscar a satisfação de nossos clientes! Conheça alguns de nossos
principais clientes.

7PHAENDEngenharia



Diretor Comercial
Paulo Lemos

+55 21 96464-2222

paulo.lemos@phaend.com.br

www.phaend.com.br
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