A EMPRESA

BRAZZO PERÍCIAS E AVALIAÇÕES

Criada com objetivo de oferecer serviços de Perícia, Assistência técnica,
Vistoria, Inspeção Predial, Auditoria e Consultoria nas áreas de
Engenharia Civil e Arquitetura.
Nossa equipe é multidisciplinar, com expertise no ramo de Engenharia
Legal e de Avaliações, Engenharia Diagnóstica, Engenharia Sanitária e
Ambiental, composta por profissionais especializados e atividades
baseadas na ética, observando sempre os requisitos legais vigentes,
entre eles as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

QUEM SOMOS
FERNANDA BIZZO – MSc. Engenharia Civil, Arquiteta
Urbanista, Especialista em Engenharia Diagnóstica.
Perita judicial e Engenheira de Avaliações do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assistente Técnica em
processos judiciais nas áreas de Engenharia civil,
Arquitetura, vícios e danos construtivos e avaliação de
imóveis urbanos. Profissional com experiência no setor de
Construção Civil e na área de Patologia Construtiva.

QUEM SOMOS
AMANDA BRAGA - Engenheira Civil, Especialista em
Engenharia Sanitária e Ambiental.

Perita judicial e Engenheira de Avaliações do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assistente Técnica em
processos judiciais nas áreas de Engenharia civil, Engenharia
sanitária, vícios e danos construtivos e avaliação de imóveis
urbanos. Profissional com experiência no setor de
Infraestrutura Civil e Saneamento.

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

PERÍCIA

ASSISTÊNCIA

JUDICIAL DE
TÉCNICA EM
ENGENHARIA PROCESSOS JUDICIAIS
CIVIL E
ARQUITETURA

VISTORIA
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PREDIAL

AUDITORIA

CONSULTORIA

DE ENGENHARIA EM ENGENHARIA
CIVIL E
CIVIL, ENGENHARIA
ARQUITETURA
DIAGNÓSTICA E
ENGENHARIA
SANITÁRIA

AVALIAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

USUCAPIÃO

DE IMÓVEIS
URBANOS E
RURAIS

E COORDENAÇÃO
DE PROJETOS

EXTRAJUDICIAL

PERÍCIA JUDICIAL DE ENGENHARIA
CIVIL E ARQUITETURA
Perícia é a atividade técnica realizada por
proﬁssional com qualiﬁcação especíﬁca,
para averiguar e esclarecer fatos, veriﬁcar o
estado de um bem, apurar as causas que
motivaram determinado evento, avaliar
bens, seus custos, frutos ou direitos (NBR
14.653-1).

ASSITÊNCIA TÉCNICA EM
PROCESSOS JUDICIAIS
A assistência técnica em um processo judicial possui como objetivos:

Auxiliar o Perito nomeado pelo Juízo,
fornecendo múltiplas visões sobre o assunto
em discussão para a produção da prova
pericial
Auxiliar na elaboração dos quesitos destinados
ao Perito do Juízo;
Elaborar o Parecer Técnico que poderá ser
considerado como prova na sentença do juiz.

VISTORIA DE
IMÓVEIS
A vistoria é a constatação local de fatos,
mediante observações criteriosas em um
imóvel e nos elementos que o constituem ou o
influenciam (NBR 14653-1)

Vistoria Cautelar de vizinhança
Vistoria de conclusão de obra
Vistoria de entrega de chaves
Vistoria locativa

INSPEÇÃO
PREDIAL
É a análise de uma edificação, para determinar
suas condições técnicas, funcionais e de
conservação, visando direcionar um plano de
manutenção.
Inspeção de obra em garantia
Inspeção de recebimento de obras, áreas
comuns e unidades privativas
Inspeção Predial para elaboração de Plano de Manutenção
Laudos técnicos de anomalias e vícios construtivos
Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) – Autovistoria

AUDITORIA

DE ENGENHARIA CIVIL
E ARQUITETURA
A Auditoria é o atestamento, ou não, de conformidade
de um fato, condição ou direito relativo a uma
edificação. O objetivo é atestar se a condição edilícia
está conforme, ou não, ao padrão estabelecido em
contrato, norma técnica ou legislação.

Auditoria de Contrato de Empreitada
Auditoria de Projeto
Auditoria de Manutenção
Auditoria de Acessibilidade (NBR 9050)

CONSULTORIA

DE ENGENHARIA CIVIL
E ARQUITETURA
A consultoria consiste em uma análise detalhada
das condições e características da edificação e de
seus sistemas construtivos, verificando itens
como conservação, vida útil e atendimento as
normas

Recuperação Estrutural e de sistemas construtivos
Sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento
de esgotos e sistemas de drenagens
Consultoria de Arquitetura e Acessibilidade ((NBR 9050)

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
URBANOS E RURAIS
Determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem ou
imóvel. O Laudo de Avaliação engloba aspectos técnicos e
mercadológicos do imóvel, como: características do imóvel, padrão
construtivo, conservação e situação do mercado em determinada
região, e atendem às exigências e procedimentos estabelecidos pela
NBR 14.653 (ABNT).

Avaliação de imóveis urbanos para venda ou locação
Avaliação de imóveis para fins judiciais
Avaliação de imóveis residenciais e comerciais

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Usucapião Extrajudicial é processado perante o Cartório de
Registro de Imóveis, num prazo médio de 90 a 120 dias. Para
tanto, deverá o interessado apresentar, dentre outros
documentos, a Planta do imóvel e o Memorial Descritivo,
assinado por profissional habilitado.
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