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e s c r i t ó r i o  t é c n i c o  d e 

engenharia e consultoria 

alberto barth s. c. ltda. 

 

Atuação destacada em segmentos interdependentes 

da engenharia. possibilitando pela experiência acu-

mulada, oferecer aos clientes  soluções diferencia-

das estabelecidas  por  ampla visão da questão. 

 

Dedicação às atividades de gerenciamento e admi-

nistração de obras, consultoria em construção civil, 

avaliações e perícias e auditorias específicas. 

 

Expertise  profissional adquirido pelo atendimento 

ininterrupto à clientes de destacada projeção, forma-

dores de  opinião,  integrando a classe artística, inte-

lectuais, empresários, profissionais liberais líderes, 

além de renomadas empresas. 

 

Segurança sobre as soluções ofertadas garantidas 

por constante atualização profissional, obediência a 

normas técnicas, participação de associações profis-

sionais de excelência, experiência consolidada  ao 

longo de 25 anos de intensa participação no merca-

do, contando com equipe de trabalho de  ampla tra-

dição. 

 

Obediência às normas técnicas ABNT  e Leis: 

 NBR 14653/1 a 7:2004 - Avaliações  

 NBR 13752:1996 - Perícias de Engenharia 

 Decreto Federal 81.621/78 - Lei Federal 81.621/78 

 Leis 4.591/64 e 6.496/77 

 Resoluções CONFEA 205; 218 e 345 

engenharia forense 

engenharia diagnóstica 

consultoria 

gerenciamento de obras 

auditoria 

www.planoauditoria.com.br  alberto barth 

 engenheiro civil   - (escola de engenharia mauá) 

 pós-graduado em avaliações e perícias de                 

engenharia  - (faap) 

 técnico industrial em cerâmica  - (senai) 

 membro titular do IBAPE/SP  n.º 866 

 árbitro pelo CMMA 

 membro associação brasileira de cerâmica  ABCERAM 

 albarth@planoauditoria.com.br 

albertobarth@gmail.com 

 

www.planoauditoria.com.br 
www.linkedin.com/in/albertobarth 

RESTAURO 

RESTAURO 

CONSTRUÇÃO 

PARECER 

PARECER 



atividades 
engenharia  civil  e  tecnologia  cerâmica 

 avaliações e perícias judiciais e extrajudi-

ciais de engenharia, compreendendo: 

 avaliações: 

 imóveis urbanos e rurais 

 máquinas e equipamentos 

 plantas industriais 

 perícias: 

 fundiárias 

 construção civil 

 ambientais 
 
 

 coordenação de projetos e obras: 

 planejamento, preparação 

 orçamentos e cronogramas 

 gerenciamento, prazos, custos  

 administração de obras: 

 residenciais de alto padrão  

 comerciais — escritórios  

 restaurações de  imóveis históricos 

 engenharia de interiores 

 acompanhamento técnico de obras 

engenharia forense:  construção civil: 

 consultoria:  auditoria:  

 auditoria patrimonial de imóveis 

 auditoria de obras civis 

 auditoria ambiental voluntária 

 auditoria de qualidade voluntária 

 projetos de impermeabilizações  

 projetos de pisos industriais 

 reabilitação de edificações, fachadas, etc. 

 inspeção predial 

 engenharia diagnóstica 

principais clientes: 

José Queiroz Guimarães 

Carlos Alberto Tramontina 

Angelita Gama 

Marília Pêra 

Silvio de Abreu 

Leonardo Netto 

Luiz Carlos Bresser Pereira 

Cândido Botelho Bracher 

Carmela Gross 

Luiz D. Villares 

Naji Robert  Nahas  

Oscar Fakoury  

Mário Bernardini 

Luiz Henrique Pereira de Almeida 

Luís Alberto Mendes Rodrigues  

Alvim Coelho Kömel Jr. Advogados 

British Petroleum  

Condomínio Champs Élysées  

UNICSUL – Campus Anália Franco  

BMB - Banco Mercantil do Brasil S. A  

Directa Auditores 

PREVI 

Construtora Gattaz Ltda. 

Arena Castelão—FIFA 

Condomínio Mercantil Finasa 


