ENGENHARI A

QUEM
SOMOS

A DB2 Engenharia é fruto da bem-sucedida
associação de profissionais altamente qualificados e
com larga experiência no desenvolvimento de
projetos de engenharia e na prestação de serviços.
Com foco permanente na qualidade de
suas obras e serviços, a DB2 é uma empresa capaz
de apresentar propostas completas e
diferenciadas. Suas atividades abrangem os
segmentos de engenharia elétrica, mecânica

e civil, através de obras comerciais e industriais
dos mais diversos portes.
Oferecendo soluções integradas, a DB2
proporciona cada vez mais competitividade e,
paralelamente, uma cobertura diversificada
de seus serviços e áreas de atuação,
decisiva para um atendimento completo
das necessidades do cliente.
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Instalações Especiais

ÁREA DE
ATUAÇÃO

CONCESSIONÁRIA AGO PEUGEOT

Execução dos
serviços de
instalações prediais
da nova agência
Peugeot.
Av. das Américas
707 – Barra da
Tijuca – RJ.

ALGUMAS
OBRAS
EXECUTADAS

AEROPORTO SANTOS DUMONT

RETROFIT – MOMENTO DTVM

Prédio Conector: Gerenciamento e coordenação de projeto, execução, montagem e fornecimento de materiais.
Rio de Janeiro – RJ.

Reforma e adequação de Edifício
Comercial – 7 pavimentos
(2.372,72 m2 de área total)
Av. Champagnat, 1040 –
Centro – Vila Velha – ES.

GLOBO COMUNICAÇAO E PARTICIPAÇÕES

Execução dos serviços de obras civis, elétrica,
infraestrutura
de telemática e sistema de ar-condicionado do
novo Data Center.
Rua Von Martius, 22 – cobertura – Jardim Botânico
– RJ.

ETE - RIO DAS OSTRAS

Serviços de
montagens
eletromecânicas da
Estação de
Tratamento Esgoto. Rio
das Ostras – RJ
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Contratante: Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S/A
Escopo dos serviços: Serviços de forma continuada de preservação, conservação, operação e manutenção das instalações com fornecimento de componentes, acessórios, materiais e peças.
Local: Estações do Teleférico do Complexo do Alemão de Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras, localizado no Complexo do Alemão, S/Nº - Rio de Janeiro- RJ.
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ENGENHARI A
Contratante: Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S/A
Escopo dos serviços: Prestação de os serviços para execução forma continuada de preservação, conservação, operação e de manutenção predial preventiva e corretiva e limpeza e conservação, manutenção de jardins, áreas verdes e
vasos internos com fornecimento de material
Local: Estações do Estações do Saracuruna, Vila Inhomirim, Magé, Fragoso e Bonsucesso
- Rio de Janeiro- RJ.
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Contratante: Associação Comercial dos Produtores e Usuários da Ceasa Grande Rio – Acegri.
Escopo dos serviços: Os serviços executados compreendem a manutenção preventiva e corretiva, operação e supervisão de forma contínua do todo sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, sistema hidro sanitário e manutenção
sistemas civis e prediais do mercado do CEASA/RJ, unidade I, bem como disponibilização de uma equipe de plantão de emergência 24hs/dia ininterrupto
Local: Av. Brasil nº 19.001-Ppavilhão 43 – Cabeceira sul – Irajá –RJ-Rio de Janeiro.
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Contratante: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escopo dos serviços: Prestação de serviços continuados com fornecimento de materiais, para conservação, operação e manutenção preventiva e corretiva, com suas intervenções pertinentes, nos sistemas elétricos urbanos,
Local: Campus CIDUNI- UFRJ- ilha da Cidade Universitária RJ-Rio de Janeiro.
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Contratante: Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S/A
Escopo dos serviços: Prestação de serviços com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução das instalações Elétricas, Detecção e Alarme de Incêndio, Ar Condicionado, Esgoto, Águas Pluviais, Hidráulica e
Combate a incêndio e Telecon, da Estação Olímpica de Engenho de Dentro, compreendendo uma área total de 5.949,00 m².
Local: Avenida Amato Cavalcanti, S/Numero – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro / RJ
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Contratante: Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S/A
Escopo dos serviços: Prestação de serviços com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução das instalações Elétricas, Detecção e Alarme de Incêndio, Ar Condicionado, Esgoto, Águas Pluviais, Hidráulica e
Combate a incêndio e Telecon, da Estação Olímpica de Vila Militar, compreendendo uma área total de 3.210,00 m²
Local: Estrada São Pedro de Alcântara S/N –Deodoro- Rio de Janeiro / RJ
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Contratante: IECAC – INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO,
Escopo dos serviços: Execução de obras civis incluindo projetos executivos de arquitetura, instalações elétricas, chamadas de emergência, hidro sanitária, gases medicinais, ar condicionado e exaustão mecânica, demolição, retirada de
tanque em aço para óleo diesel da antiga caldeira do hospital, reforço estrutural com perfis metálicos, estruturas metálicas, alvenarias e fechamentos, esquadrias de madeira e alumínio, revestimentos, instalações prediais e especiais,
instalações de gases medicinais, forros, piso vinílico, instalações de ar condicionado e exaustão mecânica do IECAC – INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO com uma área total de 1.696,23 m².
Local: Rua Davi Campista 346 – Humaíta–Rio de Janeiro-RJ.
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Contratante: São Carlos Empreendimentos e Participações S/A.
Escopo dos serviços: Prestação de serviços com fornecimento de material para execução dos serviços de instalações de combate á incêndio, GLP, hidrosanitário, elétrica, SPDA e infraestrutura seca de sistemas para atender as obras do
Ed.Comercial .
Local: Av. Venezuela, 43-Saúde–Rio de Janeiro-RJ.
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Contratante: ECOGEN DO BRASIL
Escopo dos Serviços Execução de obras civis para Central de Cogeração da unidade da PIRAQUÊ-TURIAÇU,
Local: Leopoldina de oliveira, 335 - Madureira, rio de janeiro
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Rua Marialva, 40 - Higienópolis
CEP 21061-140 Rio de Janeiro RJ
CNPJ 05.158.914/0001-07
Insc. Municipal 0425853-3
Tel. (21) 2421-3429
e-mail: db2engenharia@db2engenharia.com.br
www.db2engenharia.com.br

