


QUEM SOMOS

A SOMA ENGENHARIA presta consultoria na área de
Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, propondo
soluções técnicas, através de ações objetivas, concretas e diretas,
visando à qualidade, segurança e produtividade.

MISSÃO

• Implementar soluções técnicas de forma eficiente, oferecendo serviço
de forma eficaz e com qualidade, trabalhando sempre com segurança.

VISÃO

• Ser referência em consultoria de engenharia civil e segurança do
trabalho no Nordeste, buscando a perfeição dos serviços prestados.



EQUIPE

• A SOMA ENGENHARIA conta com uma
equipe multidisciplinar, formada
por profissionais capacitados,
dispostos à oferecer serviços
diferenciados, gerando satisfação
e melhores resultados para seus
clientes.



EQUIPE

YULIAN NUNES NÓBREGA MACHADO

 FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho, UNIPE –PARAÍBA – PB

(2009-2010).
• Graduação: Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) –PARAÍBA –

PB (2002-2007).

 PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS

• Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do trabalho da Frapp Empreendimentos LTDA, desde
Maio de 2015.

• Sócio Administrador da Machado e Sousa Engenharia Civil e Segurança do Trabalho LTDA – EPP,
desde Novembro de 2015.

• Engenheiro Civil e de Segurança do trabalho da FIBRACONSTRUTORA, de Agosto/2011 à Maio/2015.
• Consultor em Segurança do Trabalho na Joffer;
• Engenheiro de Segurança e Sócio-gerente da SANTÉ Fisioterapia e Segurança do Trabalho LTDA, de

Junho/2010 à Agosto/2011.
• Engenheiro Civil da DORNELLAS ENGENHARIA atuando em obras de implantação e ampliação de

esgotamento sanitário na cidade de João Pessoa (PAC), de Junho/2008 até Julho/2011;
• Engenheiro responsável pela adequação da obra de implantação saneamento básico da cidade de

Escada (PE) aos padrões da ISO 9001, em Novembro de 2010;
• Engenheiro Civil da ECOPAV atuando na área de recuperação de rodovias, de Dezembro/2007 à

Maio/2008.



EQUIPE

MYKEL FERNANDES DE SOUSA
 FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho, UNIPE –PARAÍBA – PB

(2009-2010).
• Graduação: Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) –

PARAÍBA – PB (2002-2007).

 PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS

• Engenheiro Civil da Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP/PB) desde
Novembro/2009;

• Sócio da Machado e Sousa Engenharia Civil e Segurança do Trabalho LTDA – EPP desde
Novembro/2015;

• Engenheiro Civil da Construtora Ferreira EIRELEI EPP desde Setembro/2010;
• Engenheiro Civil do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB) de Novembro/2012

a Agosto/2014;
• Engenheiro Fiscal de Obras da Prefeitura Municipal de Bayeux de Junho/2009 a

Agosto/2014;
• Sócio, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho da AMJ Construção e

Incorporação LTDA, de Janeiro/2014 a Agosto/2017;
• Engenheiro Civil da JSH Construções e Imobiliária LTDA, de Maio/2008 a Março/2010.



NOSSOS SERVIÇOS

 INSPEÇÃO PREDIAL

A inspeção predial consiste na vistoria técnica da edificação,
visando avaliar as suas condições físicas e prever medidas de prevenção
e de correção necessárias para a boa conservação e manutenção da mesma,
além de auxiliar na elaboração do Plano de Manutenção e na Gestão
Predial destas edificações.

A Inspeção Predial é apresentada ao contratante na forma de
laudo. Esse documento segue diretrizes mínimas, em observância à Norma
Técnica ABNT NBR 13752.

• Normas Técnicas envolvidas no processo de inspeção predial (vistoria
técnica ou autovistoria):

• ABNT NBR 5.674 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de
manutenção.

• ABNT NBR 14.037 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção
das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos.

• ABNT NBR 16.280 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos.

• ABNT NBR 15.575 – Desempenho de Edificações Habitacionais.



NOSSOS SERVIÇOS

 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Laudo técnico do valor de mercado dos bens imóveis para venda ou
aluguel. Vistoria e avaliação de imóvel urbano residencial, comercial ou
industrial. De acordo com a NBR 14.653

 GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

No Brasil, a manutenção de edifícios é obrigatória e regulada através da
NBR 5674/2012 e das Normas de Desempenho, a NBR 15.575/2013 que foi constituída
com a finalidade de balizar direitos e obrigações de construtoras,
incorporadoras, projetistas, fornecedores de material e construção e até mesmo
dos próprios usuários que passam a responder por suas ações ou omissões por
períodos que vão bem além dos prazos da garantia legal do edifício.

Uma forma adequada para evitar futuros problemas e prejuízos decorrentes
de manutenções ineficientes consiste na contratação de uma empresa especializada
em GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL a partir da entrega da edificação.

A SOMA ENGENHARIA oferece um serviço de gerenciamento das manutenção,
através de visitas técnicas, implantação do plano de manutenção, aprovação de
reformas e serviços técnicos. Por fim, é disponibilizado uma área restrita no
nosso site, na qual o cliente tem acesso a todas as manutenções previstas para
seu condomínio, com indicação das datas planejadas para realização de cada uma
delas, além de todas as especificação dos serviços.



NOSSOS SERVIÇOS

 RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Emissão de relatório técnico com a constatação das condições
físicas e estruturais da edificação, além da identificação das possíveis
anomalias construtivas.

Já ouvimos inúmeros relatos de clientes que se diziam tão
felizes e empolgados com o momento do recebimento do seu novo imóvel que
acabavam esquecendo de verificar detalhes importantes no momento da
vistoria de recebimento. Tais esquecimentos normalmente transformam-se
em problema no futuro. O Relatório de Vistoria técnica traz segurança
tanto para o comprador do imóvel quanto para o vendedor.

O Relatório de Vistoria é bastante utilizado para avaliar as
condições construtivas no momento da entrega/recebimento de um imóvel ou
para registrar as condições do entorno (vizinhança) antes do início de
uma nova obra.



NOSSOS SERVIÇOS

 SEGURAÇA DO TRABALHO

Na área de Segurança do Trabalho, prestamos os seguintes
serviços:

• Treinamentos;

• Emissão de certificado de conformidade das Proteções Coletivas;

• Elaboração de projetos de Segurança do Trabalho, tais como:

o PCMAT

o PPRA

o LAUDOS

 PLANEJAMENTO DE OBRA

o Elaboração de orçamentos:

o Planilha orçamentária;

o Memorial descritivo;

o Composição de preços de serviço;

o Cronograma físico-financeiro.



PARCEIROS



CONTATOS

 YULIAN MACHADO

o Fone: (83) 99627-8941

o E-mail: yulian@somaengenhariapb.com.br

 MYKEL SOUSA

o Fone: (83) 99837-5978

o E-mail: mykel@somaengenhariapb.com.br

contato@somaengenhariapb.com.br


