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1. VISÃO GERAL 

 

1.1. Sobre a Empresa 

 

A Casagrande é uma empresa de Consultoria de Engenharia Civil especializada na 

inspeção e avaliação de estruturas e edifícios, para elaboração de soluções personalizadas 

de manutenção preventiva e corretiva. 

 

Prestamos os seguintes serviços: 

 

- Avaliação de estruturas, galpões e edifícios com coleta de dados no local, execução de 

testes e ensaios de materiais, elaboração de soluções personalizadas para correção dos 

problemas e serviços de manutenção. 

 

- Assessoria especializada para condomínios residenciais e comerciais, fornecendo o 

suporte técnico para aprovação e acompanhamento de reformas internas, elaboração de 

plano de manutenção predial com base em inspeções de rotina. 

 

- Assessoria e fiscalização de obras de construção e manutenção para garantia da qualidade 

de serviços e materiais. 

 

- Elaboração de custos e orçamentos de obras e serviços de manutenção, recuperação e 

reforço estrutural. 

 

- Elaboração de procedimentos e detalhamento técnico executivo de serviços de engenharia 

visando a garantia da qualidade e eficiência de obras de recuperação e reforço estrutural. 

 

1.2. Objetivo (Missão, Visão e Valores) 

 

A Casagrande Engenharia é uma empresa que se estabelece no mercado com objetivo de 

fornecer conhecimento acumulado da mais alta tecnologia na criação de soluções de 

engenharia para a avaliação, recuperação e reforço de estruturas e edifícios.  

 

Procuramos estabelecer uma relação de transparência e parceria com nossos clientes, 

prezando pelo tratamento personalizado, rápido e objetivo, sempre tendo como principal 

valor a qualidade e eficiência do nosso trabalho.  

 

  

mailto:contato@engcasagrande.com.br


 

 
CASAGRANDE ENGENHARIA 

casagrande@engcasagrande.com.br / (11) 96398-6058 
Rua Ezequiel Freire, 55 conj. 117 - 11º Andar - Santana, São Paulo/SP 

 

2. Serviços Fornecidos 

 

- Parecer Técnico Emergencial 

Consiste na elaboração de Parecer Técnico emergencial com objetivo de avaliar a 

segurança estrutural e propor recomendações de ações subsequentes. Considerando o 

prazo de entrega de 24 horas. 

  

- Avaliação de Estruturas 

Consiste na avaliação de estruturas prediais e industriais mediante a inspeção técnica e 

eventual realização de ensaios. Considerando o fornecimento de Relatório Técnico 

completo de avaliação estrutural, com a elaboração de procedimentos específicos ao 

reparo e manutenção aos problemas verificados e a elaboração de estimativa de 

quantidades dos serviços propostos que subsidiarão a elaboração de orçamentos futuros. 

 

- Acompanhamento Técnico e Fiscalização 

Consiste no acompanhamento e fiscalização de obras em geral visando a garantia da alta 

qualidade de serviços e materiais. 

 

- Assessoria Técnica para condomínios 

Assessoria técnica especializada para administradoras de imóveis, condomínios 

residenciais / comerciais e setores de manutenção industrial com objetivo de fornecer o 

suporte técnico para aprovação e acompanhamento de reformas internas, elaboração de 

plano de manutenção predial personalizado com base em inspeções de rotina. 

 

- Execução de ensaios em estruturas e materiais 

Elaboração de procedimentos de coleta de amostras e realização ensaios em estruturas, 

execução dos ensaios e da coleta de amostras com base nas normas vigentes, análise de 

dados e fornecimento de conclusões acerca dos resultados obtidos. 

 

- Monitoramento de estruturas 

Fornecimento de controle de recalque em estruturas, monitoramento de ensaios de prova 

de carga e de estruturas em geral em fase de reforma e/ou ampliação. 

 

- Elaboração de procedimentos de recuperação e reforço estrutural 

Elaboração de procedimentos e detalhamento técnico executivo de serviços de engenharia 

visando a garantia da qualidade e eficiência de obras de recuperação e reforço estrutural. 

 

- Elaboração de custos e orçamentos 

Elaboração de custos e orçamentos de obras e serviços de manutenção, recuperação e 

reforço estrutural. 
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