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SOBRE NÓS

A JPRB Engenharia atua no campo da engenharia e construção civil em todo o território nacional e 
contando com a experiência de seus profi ssionais, vem executando empreendimentos de médio e 
grande porte em obras de diversas naturezas, abrangendo: 

Tecnologia de materiais;

Construções;

Elaboração de projetos;

Planejamento;

Recuperação e reforço de estruturas de concreto armado;

Restauro do patrimônio histórico e cultural; e

Obras comerciais.

Prefácio

NOSSA FILOSOFIA

Nossa fi losofi a empresarial vem sendo 
consolidada pela certeza de que, construção 
não se restringe apenas a concreto, aço e 
equipamentos, e sim a inteligência, ética e o 
respeito ao meio ambiente, que são igualmente 
importantes. 

Reunindo assim um conjunto de métodos e processos executivos consolidados, buscando sempre o 
melhor equilíbrio para o empreendimento na relação "custo x benefício". 

“Além de buscarmos superar as expectativas de 
nossos clientes, nos empenhamos em colaborar 
e desenvolver nosso trabalho da melhor forma 
para nossa sociedade.”



Obras de Restauro

A atuação em obras de restauro abrange clientes especiais tais como ordens 
religiosas até instituições sem fi ns lucrativos, assim como parte integrante de grandes 
empreendimentos e ou órgãos federais, o que nos imputa realizar diferentes tipos 
de restauros e retrofi t.

Obras de Construção Civil

De pequenas edifi cações e ampliações de redes hospitalares até edifi cações 
comerciais e residenciais de grande porte,  proporcionando a plena satisfação do 
cliente com obras realizada em alto padrão.

Obras de Infraestrutura

Realizamos desde a construção de pontes e viadutos até a canalização de rios ou 
riachos. Possuímos toda a mão de obra e maquinário para realizar os serviços de 
maneira efi caz, minimizando os impactos para o meio ambiente.

Laudos Técnicos

Nossa área de consultoria e laudos periciais conta com profi ssionais experientes, 
que avaliam desde construções pesadas até edifi cações, proporcionando assim aos 
nossos clientes uma análise abordando os mais diversos campos da engenharia.

NOSSOS SERVIÇOS

“Somos uma empresa que conta com a experiência de nossos profi ssionais que 
atuam a mais de 25 anos no mercado, sempre buscando soluções modernas e 
inovadoras alinhadas a máxima efi ciência de métodos e processos executivos 
consolidados, garantindo sucesso e plena satisfação na realização de obras e 
projetos de engenharia.”



Shopping Metro Santa Cruz -  São Paulo, SP

Para esta obra, executamos desde a compatibilização e aprovação de projetos com o shopping até todas as 
etapas de reforma do local e construção da nova loja. Confira o que foi feito:

A rede de “fast food” Tomatzo tem sua origem em Brasília, no Distrito Federal. Seu conceito permite o consumidor 
ter o sabor de comida caseira de maneira rápida e prática. A unidade do Shopping Metrô Santa Cruz foi pioneira 
em São Paulo, obra gerenciada e executada por nós!

Realização de orçamentos

Detalhamento técnico de projeto 

Gerenciamento de obra

Demolição/Construção

Instalações hidráulicas e elétricas

Instalações de dados e CFTV

Instalações de ar condicionado/exaustão

Forro e parede de drywall

Iluminação

Acabamentos e revestimentos

Reforma, construção e montagem



Construção, restauro e reforma

Rua Pamplona,145 - São Paulo, SP

ZEL Café

A obra da Zel Café teve seu gerenciamento e execução plena realzado por nós, onde foi necessário um cuidado 
especial, já o mesmo está localizado em um Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo:

Além da engenharia, somos apaixonados por café! A Cafeteria Zel Café surge de um conceito diferenciado, 
em  um  local aconchegante  e sofisticado,  que proporcionou a união do sabor, da cultura e história em uma 
cafeteria/livraria, sediada em um casarão antigo tombado pelo patrimônio histórico.

Realização de orçamentos

Gerenciamento de obra

Escavação de nicho, permitindo aumento do 
pé direito

Instalações hidráulicas e elétricas

Instalação de deck de madeira 

Forro de drywall e de placas de aço  corten

Iluminação, acabamentos e revestimentos

Criação de escada em aço corten

Instalação de ladrilho hidráulico e piso  de granilite



MapleBear
Canadian School

Av. Avenida Dona Francisca, 1187 – Piracicaba, SP

A Maple Bear é uma instituição internacional com mais de 200 escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, 
que aplicam, em 11 países, a metodologia canadense de ensino bilíngue. No Brasil, são mais de 80 escolas e uma 
delas, a unidade Piracicaba, e teve obra gerenciada e executada por nós.

Obra completa! Para isso passamos por todas as etapas de projeto, compatibilização e execução:

Estudo preliminar de sondagem geotécnica 
do solo e gerenciamento de obra

Compatibilização de projeto de arquitetura 
+estrutura e projetos de detalhamentos

Projeto e execução da fundação e da super 
estrutura

Execução da alvenaria e fechamentos

Projeto e execução da iluminação

Projeto e execução das instalações elétricas e 
hidráulicas

Acabamentos e revestimentos

Construção de rampas de acesso

Construção de sistema de drenagem e calçamento

Construção



Av. Morumbi, 8652 -São Paulo, SP
Colégio Beatíssima Virgem Maria 

Afi m de melhorar seu espaço e o aprendizado de seus alunos, o Colégio nos procurou e realizamos:

A origem do colégio surgiu a partir do reinado na Alemanha. O Brasil, foi um dos países escolhidos pelor um 
grupo de irmãs alemãs para se estabelecerem, e no ano de 1936, fundaram a escola Beatíssima.

Gerenciamento de obra

Reforma e modernização do laboratórios

Iluminação, acabamentos e revestimentos

Revitalização da fachada

Reforma, construção e montagem



Construção e reforma hospitalar

O Hospital Abreu Sodré foi criado em 1993 e é  considerado referência na área de  pacientes defi cientes físicos. 
Em busca de atualizar e ampliar seu sistema de UTI’s e Centro Cirúrgicos, o hospital nos procurou.

Av. Professor Ascendino Reis, 724 – São Paulo, SP

Durante a obra, o hospital continuou funcionando normalmente, nos requisitando o aumento da excelência e da 
precisão na execução do trabalho realizado de:

101 leitos

10 leitos  de UTI (especializados em pós 
operatório)

Hospital Abreu Sodré

10 salas de cirurgias

Centro de Diagnóstico para apoio



Ponte Condomínio Flamboyant
 Rua Vereador Moacyr Zanoni, 301 - Atibaia, SP

O condomínio Flamboyant, localizado na cidade de Atibaia, São Paulo, possui um corrégo que permeia sua 
área.  Para a travessia do mesmo e para outras áreas comuns do condomínio, trouxemos com nossa obra muitas 
melhorias!

Além das pontes, realizamos a construção de uma pista de corrida com uma passarela para pedestres! Confira 
o que foi realizado:

Estudo e avaliação estrutural das pontes 
existentes

Desenvolvimento da nova estrutura das 
pontes

Gerenciamento de obra

Construção das pontes e gabiões

Desenvolvimento da passarela e pista de corrida 

Acabamentos e revestimentos

Construção de rampas de acesso

Construção de sistema de drenagem e calçamento

Construção de infraestrutura



Restauro de Patrimônio Histórico e Cultural

O casarão teve seu restauro feito seguindo as normas com rigor para preservação do bem, mantendo todos os 
detalhes estéticos da época de sua contrução:

O Institito de Física Teórica teve a sua fachada e seu interior restaurado por nós com aplicação de técnicas 
especiais,  por se tratar além de um Patrimônio Tombado, um ícone do  empreendimento Praça Pamplona.

Gerenciamento de obra

Restauro de vitrais

Restauro de esquadrias de madeira 

Rebaixo e reforço das fundações

FUNDAÇÃO

IFTInstituto de Física Teórica
Rua Pamplona,145 - São Paulo, SP

Restauro de escadas

Restauro de argamassa da fachada

Restauro de pisos de madeira e ladrilhos



Drenagens

Terraplanagem

Infraestrutura para loteamento

Guias e alambrados

Muros de contenção

Construção de infraestrutura



Nossa empresa conta com equipamentos de primeira linha, que são disponbilizados para locação! 
Confira:

CAMINHÃO MUNCK MB 1718 22 TON

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B

CAMINHÃO 
BASCULANTE MB2726 TRAÇADO

RETROESCAVADEIRA CASE 580H 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 325 D

Locação com operador

Maquinas e equipamentos

Locação de equipamentos



Laudos e reformas

Complexo Praça Pamplona

Através da Brookfi eld, realizamos os seguintes itens neste complexo:

Uma grande praça de convivência, um edifício comercial, o instituto 
de física teórica localizado em uma casa tombada pelo patrimônio 
histórico, um teatro digital: tudo isso faz parte do projeto Praça 
Pamplona.

Realização de acabamentos

Ajustes nas áreas comuns

Realização de laudos de vistoria

Recebimento de unidades

Consultoria para avaliação dos 
projetos de reforma de unidades

Termo de liberação de unidades

Laudos

O Condomínio Vetrino é um empreendimento residencial lançado no 
ano de 2016 pela Cyrella e comercializado em parceria com a Coelho 
da Fonseca.

A convite da administradora de condomínios Crushman e Wakefi eld, 
realizamos:

Rua Pamplona,145 - São Paulo, SP

Condomínio Vetrino
Rua Oiticica, 237– São Paulo, SP



Entre em contato conosco!

Av.  Vereador José Diniz, 3720 - cj. 609/610 - São Paulo, SP

+55 11 5093-6506 | 5093-6510

contato@jprbengenharia.com

www.jprbeng.com

Confi ra alguns de nossos clientes:  


