COMBATE
Segurança e prevenção contra Incêndio

Projeto parceria

r

.exti
www

INMETRO

“A tranquilidade de sentir-se seguro”

Registro:
1649/2013

Degustação

.b
.com
bate
m
o
c
store

n

“PPCI“ - Plano de prevenção contra incêndio:
O plano de prevenção é a descrição de todo o conjunto de equipamentos e necessidades especificas relacionadas a prevenção à incêndio de
determinada unidade, classificada por tipo de negócio.
No plano são identificadas as seguintes características:
- Plantas do local - Fornecido pelo cliente;
- Descrição de quantidades e tipos de equipamentos;
- Certificados dos treinamentos realizados pelos freqüentadores do local;
- Nota fiscal das recargas dos extintores ou compra de novos;
- Desenho dos equipamentos na planta, identificando sua localização;
- Anotação de responsabilidade técnica (ART) do engenheiro responsável pelo projeto;
- Conjunto de laudos, caso necessário;
- Aprovação de projeto e de local pelo corpo de bombeiros após inspeção presencial.
Projeto de prevenção e combate a incêndios resume-se em 4 fases especiais:
Legal: Montagem do projeto para legalização conforme as Normas do Corpo de Bombeiros de cada Estado.
Executivo: Mapa das obras com detalhes de infra-estrutura básica.
Regularizador: Adequação de projetos antigos ou já existentes, que se encontram em situação irregular.
Inspeção e aprovação: Visita do Corpo de Bombeiros no local para a verificação dos equipamentos instalados.

A empresa Combate - Sistema de Prevenção contra incêndio sente-se honrada em poder contribuir com esta entidade e poder
ajudar seus associados na busca da melhor qualidade de vida, prevenindo e agindo de forma pró ativa na busca da proteção de
seus colaboradores e clientes.
Desta forma a Combate oferece «GRATUITAMENTE» o serviço de verificação da situação de conformidade das documentações devidas dos estabelecimentos que nos procurarem.

- Se o Cliente não sabe se tem plano: A Combate faz a pesquisa referente e busca sua situação.Caso não haja,
deverá se realizado o plano completo, vide situação «Laudo Vencido» abaixo:
- Se o cliente tem um plano antigo: Verificar situação do Laudo na SMOV.

Laudo Vencido:

Laudo Válido:

- Renovação do laudo;
- Laudo Central de gás;
- *Laudo Elétrico;
- Laudo populacional;
- *Laudo reciclagem;
- Atualização das plantas CAD;

- Renovação do PPCI;
- Adequação do Local;
- Certificado de treinamento de pessoal;
- Nota fiscal recarga dos extintores;
- Montagem e aprovação da pasta;
- Exame Corpo de Bombeiros;
- Certificado de conformidade;
- Inspeção Corpo de Bombeiros;
- Aprovação Corpo de bombeiros;
- Liberação de Alvará.
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* Caso necessário

Alexandre Rodrigues

** Atendemos todos os shoppings **
** Padrão projetos de todo estado **

Diretor

alexandre@extintores-combate.com.br

Principais serviços:
Produtos para prevenção contra Incêndio Documentações e Projetos especiais Sistemas de Hidrantes e Sprinkler Treinamentos especializados Iluminação de emergência Sistemas de segurança Placas de Sinalização Recarga de extintores Alarmes e Pára raios -

“Prevenção é mais que obrigação,
é responsabilidade”

Endereço: Rua Zeca Neto - n° 133
Bairro: Cristo Redentor – POA - RS
Fone: (51) 3368.6525 - (51) 9244.7410
Site: www.extintores-combate.com.br

