
 
 

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS 

 
 
1. Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Perito judicial junto a Varas Cíveis  
Assistente técnico em diversos processos. 
 

Atuando em processos diversos, com avaliação de imóveis, máquinas e 
equipamentos, incêndios, analise de estruturas de concreto, inclusive coordenando 
equipes multidisciplinares. 
 

2. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
Perito judicial junto a Varas Cíveis 
Assistente técnico em diversos processos. 
  
Atuando em processos diversos, com avaliação de imóveis, máquinas e 
equipamentos, incêndios, analise de estruturas de concreto, inclusive coordenando 
equipes multidisciplinares. 
 
Projeto de recuperação de estrutura de concreto armado com área de 5.000 m² 
 

3. Tribunal de Justiça do Piauí 
Perícia e elaboração de projeto de recuperação de estruturas do forum da comarca 
de São Raimundo Nonato 
 

4. Governo do Estado do Rio de Janeiro – Secretaria da Casa Civil 
Vistoria e especificação de intervenção corretiva no Palácio Guanabara, Palácio 
Laranjeiras entre outros prédios 
 

5. Consulado Geral dos Estados Unidos da América/RJ 
Responsável técnico pelas obras de reforma da residência oficial da casa do 
cônsul e da impermeabilização e reforma de pisos externos do prédio do 
consulado do Rio de Janeiro. 
 

6. República Federativa da Alemanha 
Avaliação de capacidade portante de estrutura de concreto 
 

7. Prefeitura municipal de Mariana/MG 
Avaliação de imóveis 

 
8. Prefeitura municipal de Silva Jardim/RJ 

Perícias de engenharia 
Inspeção predial em escolas da rede pública 
 

9. Prefeitura municipal de Itabirito/MG 
Avaliação de imóvel 
 

10. Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro 
Avaliação de imóveis, projeto de recuperação de estrutura e laudos de vistoria com 
especificações para intervenções corretivas 
 

11. TV Globo Ltda. 
Analise e especificação de impermeabilizações das estruturas de madeira de 
cidades cenográficas e do câmera cross da casa do Big Brother Brasil. 

 
12. S.B.T. – Sistema Brasileiro de Televisão. 

Unidade de Jornalismo – São Cristóvão/RJ 



 
 

13. Petrobras Transportes – Transpetro 
Avaliação de estrutura mista da balança rodoviária do Terminal Cabiúnas 
Macaé – RJ 
 

14. Underberg do Brasil Ltda. 
Responsável técnico pelas obras de construção e reforma da nova sede no Brasil. 
 

Confecção de planta de arquitetura para mapeamento de áreas de risco da 
unidade São Cristóvão/RJ. 

 
15. Banco do Brasil – Brasil Capitalizações S.A. 

Perícia estrutural para analise de viabilidade de instalação de cofre em prédio de 
escritórios na Av. Rio Branco, Centro, Rio de Janeiro. 
Elaboração de laudo de vistoria em 20 (vinte) agências no município do Rio de 
Janeiro. 

 
16. Banco Sudameris Brasil S.A. 

Especificação para impermeabilização de laje – Agência Ipanema/RJ 
 

17. São Conrado Fashion Mall 
Vistoria para determinação de sistema adequado para tratamento de junta de 
dilatação estrutural no pavimento de acesso. 

 
18. Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

Avaliação e especificação de sistema de impermeabilização para teto de estrutura 
metálica de passarela entre o prédio da administração e o teatro. 
 

19. Condomínio edifício Ponta Negra 
Vistoria, parecer técnico e especificação dos serviços de restauração necessários 
aos elementos estruturais do pavimento de pilotis. 
 

20. Condomínio edifício Mansão do Barão 
Rua Barão de Piracinunga nº 32 – Tijuca, Rio de Janeiro. 
Vistoria e parecer técnico quanto à estabilidade estrutural e estado de conservação 
das 28 varandas do prédio. 
 

21. Condomínio sito rua Bartolomeu Portela nº 25 – Botafogo/RJ 
Perícia quanto estabilidade estrutural das 3 (três) marquises, com especificação 
dos serviços de reforço estrutural. 
 

22. Lojas Americanas 
Vistoria e especificação de serviços corretivos dos revestimentos externos, 
impermeabilizações e do telhado da unidade Ipanema/RJ. 
 

23. Vallourec e Mannesmam do Brasil S/A. 
Belo Horizonte – Minas Gerais 
Perícia cautelar e projeto de reforço de fundações 
 

24. REFER – Fundação Rede Ferroviária 
Rua da Quitanda nº 173- Centro - Rio de Janeiro 
Perícia para determinação de patologia estrutural em laje do prédio sede. 

 
25. Banco Daycoval 

Assistente técnico em ação renovatória de aluguel. 
Avaliação de valor de mercado para locação 
Rio de Janeiro/RJ 
 



 
 

26. Condômino do edifício Solarium 
Rua Nascimento Silva nº 7 – Ipanema - RJ 
Estudo de propagação de ruído emitido no salão de festas 
 

27. Liquigás Distribuidora Ltda. 
    Avaliação de custo de reposição devido às falhas de construção 
      Avaliação de valor de mercado para fins de desapropriação 
 
28. Furnas Centrais Elétricas S/A. 
      Perícia de engenharia em acidente em guindaste de operação das comportas 
      Usina de Estreito/SP 
 
29. Empresa de Pesquisa Energética 

Avaliação de valor de mercado para locação 
Rio de Janeiro/RJ 

 
30. Odebrecht Realizações – Rio de Janeiro 

Vistoria cautelar 
Avaliação de vibração em estruturas de concreto 

 
31. Instituto Mineiro de Nefrologia 

Avaliação de valor de mercado para locação 
Belo Horizonte/MG 

 
32. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

Inspeção e avaliação estrutural 
Campos de Macaé/RJ 
 

33. Construções e Comércio Camargo Corrêa 
Assistência técnica judicial em avaliação de valor de mercado para locação 
Belo Horizonte/MG 
 

34. Banco Alfa  
Avaliação do nível de pressão sonora de máquinas e equipamentos 
 

35. Instituto Federal do Triângulo Mineiro 
Avaliação estrutural dos edifícios do Campus de Paracatu/MG com elaboração do 
projeto de recuperação e restauração das estruturas e fundações 

 
36. BR Distribuidora 

Avaliação estrutural e projeto de reforço para reforma de posto de combustível 
 

37. Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro 
Avaliação patrimonial para fins de seguro 
Avaliação e projeto de recuperação estrutural 
 

38. Hospital Copa D’Or 
Avaliação do nível de pressão sonora de máquinas e equipamentos 
 

39. ANS- Agência Nacional de Saúde 
Avaliação patrimonial para liquidação extra judicial da Unimed Caxias 

 
40. Construtora Passos 

Perícias de engenharia em edificações e muros de arrimo 
Vistorias cautelares 
 



 
 

41. Recapp Engenharia Ltda. 
Perícias de engenharia - Vistorias cautelares – Avaliação estrutural 

 
42. Colégio Miguel Couto 

Perícias de engenharia e vistorias prediais 
 
43. Vale S/A 

Ensaio de estanqueidade de instalações de GLP 
 
44. Prefeitura de Conselheiro Lafaiete 

Auditoria físico financeira de obra de construção de hospital público municipal 
 
45. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

Avaliação de valor de mercado para fins patrimoniais de 46 imóveis 
 
45.CIAGA – Centro de Instrução Almirante Graça Aranha 
   Projeto executivo de edificação, incluindo fundações, estrutura, elétrico, hidro-  
     sanitárias, ar condicionado, incêndio e telefonia e lógica. 
 
46. DAE – Bauru – Departamento de águas e esgoto de Bauru 

Avaliação de valor de mercado para fins patrimoniais de 131 imóveis 
 

47. Marinha do Brasil 
Projeto executivo de reforma de cozinha e refeitórios para DPC – Diretoria de 
Portos e Costas 

 
48. GAPE – Grupo de Apoio a Projetos Especiais do Governo de Pernambuco 

Realização de inspeção e ensaios tecnológicos no Porto de Santo Antônio – 
Fernando de Noronha, com emissão de laudo técnico quanto ao estado de 
conservação dos elementos estruturais 
 

49. Ministério da Justiça 
Inspeção, realização de ensaios tecnológicos e de projeto executivo para 
recuperação estrutural. 
 

50. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro 
Inspeção e projeto de restauração de fachadas. 
 
 

51. Ministério Público Federal no Espírito Santo 
Avaliação do valor de locação 


