


quem
somos

Fundada em agosto de 1996, a RMS Engenharia atua com extenso e 
significativo histórico de obras realizadas e clientes satisfeitos.

Com uma equipe de profissionais especializada, com perícia em 
diferentes setores, a RMS atende os mais diversos segmentos, 
mantendo alto padrão de eficiência e qualidade, sempre pautada num 
conceito de responsabilidade socioambiental, pontualidade e eficácia.



Oferecer as melhores práticas da engenharia, na execução de obras e 
projetos de infraestrutura, buscando sempre o desenvolvimento 
sustentável, com respeito ao meio ambiente, numa busca incessante 
pelo equilíbrio entre a sustentabilidade e a lucratividade  da empresa, o 
crescimento e o bem estar de seus colaboradores e a satisfação de seus 
clientes.

missão



valores

A RMS Engenharia tem pautada em sua estrutura 
valores éticos e de respeito às relações 
comerciais com fornecedores, parceiros, clientes, 
sociedade e governo.

Transparência

Ética

Comprometimento

Respeito ao meio ambiente

Valorização da vidaPró-atividade



equipe

O corpo técnico da RMS Engenharia é constituído por engenheiros, economistas, 
administradores e técnicos com larga experiência nos setores de energia, 
construção civil, ferrovia, saneamento e gás natural.

Com uma política de valorização dos profissionais, a empresa proporciona um 
ambiente corporativo dinâmico, ágil e flexível, capaz de estimular o crescimento 
da sua equipe e colaboradores. Além da troca contínua de conhecimentos e 
experiências.



nossos
serviços



Instalações e manutenções elétricas Consultoria em Engenharia Elétrica,
Saneamento Ambiental e Gás Canalizado

Obras Civis - terraplenagem e predialInfra e super estrutura Ferroviária



Algumas obras realizadas :

Ferrovia Norte Sul – FNS:
Ampliação do Pátio Ferroviário da Floresta, em Açailândia (MA), envolvendo toda a 
parte de infraestrutura (terraplenagem, drenagem, obras de artes correntes e 
proteção de taludes) e a superestrutura ferroviária com socaria pesada da via. Inclui 
22.000m3 de base em solo melhorado com cimento (SMC).

VALE:
Construção do Pátio de Carga da via SUL em São Luis (MA). Incluso toda a 
infraestrutura e superestrutura ferroviária.

Companhia Ferroviária do Nordeste  (CFN) – Atual TLSA:
Execução de pátios ferroviários, serviços de melhoria na via permanente, 
substituição de dormentes , execução de serviços de drenagem e serviço de 
recuperação de encontros.

Consórcio Queiroz Galvão Camargo Correia (QGCC) –  METROFOR:
Construção de desvios ferroviários, passagens de nível, execução de 2.500 soldas 
aluminotérmicas, execução de alívio de tensão em 13 km de via metroferroviária e 
construção de 18 km de via metroferroviária e 5 km de via de carga com instalação 
de 49 aparelhos de mudança de via (AMV’s).

Área de Atuação:

metroferroviária;

dos materiais aplicados na via permanente;

trilho (VLT) em regiões metropolitanas;

Infra e super estrutura Ferroviária



Algumas obras realizadas :

CBTU – STU – Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE) e João Pessoa (PB):
Recuperação de trecho de via ferroviária, execução de variante do Rio 
Maranguapinho, instalações elétricas para sinalização de AMV’s, serviços de 
remodelação de via permanente, remodelação de via ferroviária, manutenção 
preventiva e corretiva das instalações elétricas dos carros ferroviários, manutenção 
da via permanente, manutenção do sistema de drenagem, recuperação de via 
permanente e construção de desvio ferroviário.

OUTROS:
Serviços de consultoria para a elaboração do projeto e estudo de viabilidade para a 
implantação do veículo leve sobre trilhos (VLT) no município de Arapiraca (AL) e 
Juazeiro do Norte (CE).

Área de Atuação:

metroferroviária;

dos materiais aplicados na via permanente;

trilho (VLT) em regiões metropolitanas;

Infra e super estrutura Ferroviária



Obras Civis – terraplenagem e predial

Área de Atuação:



Algumas obras realizadas em parques eólicos:

Pedra do Sal:
Parnaíba (PB) – 18 MW

 Santo Antônio de Pádua:
Trairi (CE) – 14 MW

Alhandra:
Conde (PB) – 7 MW

São Jorge:
Trairi (CE) – 24 MW

 Icaraí:
Icaraí de Amontada (CE) – 16,8 MW

Embuaca:
Trairi (CE) – 27,3 MW

Mar e Terra:
Camocim (CE) – 23,1 MW

Formosa:
Camocim (CE) – 105 MW

Foz do Rio Choró:
Trairi (CE) – 24 MW

Paracuru:
Paracuru (CE) – 25,2 MW

Bela Vista:
Areia Branca (RN) – 27,3 MW

São Cristovão:
Trairi (CE) – 26 MW

Área de Atuação:

Instalações e manutenções elétricas



Consultoria em Engenharia Elétrica

Área de Atuação:

credenciada pela ANEEL);

fornecimento de energia e do atendimento 
comercial prestado por concessionárias de 
energia elétrica;

energética;



Consultoria em Saneamento Ambiental    

Área de Atuação:

e coleta de esgoto;

prestação de serviços de fornecimento de água e 
coleta de esgoto, qualidade do produto e 
serviços e na fiscalização da parte comercial dos 
sistemas de água e esgoto;

de saneamento básico (PMSB), incluindo o 
planejamento de ações de saneamento com a 
participação popular atendendo aos princípios da 
política nacional de saneamento básico (Lei 
11445/07). Visando a captação de recursos para 
execução de programas, projetos e obras 
municipais.



Manutenção, montagem e execução de instalações.

Área de Atuação:

subestações;

instalações elétricas em baixa e média tensão;

correção de fator de potência;

instalações elétricas em geral.



Execução de infraestrutura elétrica

Área de Atuação:

subterrânea;

elétricas;

tensão;

tensão;

(desconectáveis e muflas);

média tensão;



Trabalhos realizados:

ARCE:

envolvendo programação, planejamento e execução da fiscalização, e elaboração 
de relatório de fiscalização (RF).

Elaboração de minutas dos documentos:
Relatórios de fiscalização (RF) e termos de notificação (TN); Exposições de motivos 
(EM) e autos de infração (AI); Pareceres de manifestação (PR) e de recurso (PR-Rec); 
Parece técnico referente à avaliação dos investimentos da concessionária que 
compõem o cálculo da margem bruta para a revisão tarifária (PR); Notas técnicas 
(NT); Pareceres para criação e alteração de resolução (PR); Resoluções; Manual de 
ouvidoria; Termo de ajustamento de conduta (TAC); Relatórios anuais 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012.

Área de Atuação:

Consultoria e Assessoria dos serviços de 

programação, planejamento e execução de 
fiscalizações.

Gás Canalizado



Soluções integradas em engenharia de combate a incêndio

Área de Atuação:

incêndios;

inflamáveis de detecção de chama.



nossos
clientes

A RMS Engenharia desenvolve suas atividades em uma relação 
de parceria e confiança com seus clientes, consolidada na troca 
contínua de experiência e conhecimento, agregando aos 
serviços prestados, agilidade, eficiência, qualidade e soluções 
adequadas à realidade presente.



Av. Santos Dumont, 1789. Sala 501.
Aldeota, Fortaleza - CE  - +55 85 3457.2715

recepcao@rmsengenharia.com.br


