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Q U E M  S O M O S

O Grupo Ambito é composta de um
corpo técnico e profissionais com mais
de 10 anos de experiência na área,
especializada em regularização de
imóveis corporativos, com vasta
experiência no desenvolvimento de
projetos e estudos que atendem,
integralmente, a legislação técnica para
aprovações, junto aos diversos órgãos
públicos.

O Grupo Âmbito oferece tecnologia e alta
performance na regularização e execução
de obras públicas e privadas.

Oferecendo consultoria e serviços em
diversas áreas de atuação, para clientes da
área de varejo, indústria e serviços. 

Com vasta experiência no desenvolvimento
de projetos e estudos que atendam
integralmente a sua necessidade.

Nossa trajetória revela a preocupação com
o aprimoramento constante, essencial para
a execução de serviços de alta qualidade,
desempenhando com máximo critério,
através de nosso know-how e técnicas
continuamente atualizadas, atendendo aos
interesses de cada cliente de maneira
específica, propondo soluções que visam a
mais adequada proposta
técnica/econômica como produto final.

NOSSO FOCO

Trabalhamos para otimizar os processos
administrativos em diversas esferas,
oferecendo suporte aos clientes em
todas as decisões, viabilizando para que
mantenham o foco direcionado no
desenvolvimento de suas atividades
principais e atendimento de acordo com
as legislações.
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ESTUDO DE
VIABILIDADE 



Um Estudo de Viabilidade Técnica Legal (EVTL), independente da atividade ou do porte do
Empreendimento, é requisito obrigatório para o sucesso de um negócio. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Legal avalia os potenciais da sua expansão com todos
os prós e contras para você tomar a decisão antes mesmo da obra começar. 

São vários aspectos legais, urbanísticos e processuais que devem ser analisados antes de
qualquer tijolo.

 
Nesse estudo são avaliados, a área do terreno, sua localização dentro do zoneamento da
cidade e os parâmetros urbanísticos, como por exemplo, o coeficiente de aproveitando,
taxa de ocupação, potencial construtivo, áreas permeáveis, recuos obrigatórios, limites de
altura, usos permitidos, entre outros, que são definidos pela LPUOS*.

*Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E LEGAL (EVTL)
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APROVAÇÕES
E PROJETOS



Concessionárias de automóveis;
Comércio varejista;
Construtoras e incorporadoras;
Hotéis;
Indústria farmacêutica;
Universidades;
Restaurantes;
Supermercados;
Galpões industriais.

Nossa consultoria atende diversas áreas de atuação, prestando serviços para clientes da
área de varejo, indústria e serviços para sua legalização. 

 Somos especializados no desenvolvimento de estratégias para legalização, regularização e
licenciamento de imóveis.

 Atendemos clientes de diversas áreas de atuação, como: 

APROVAÇÕES E PROJETOS
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ALVARÁ DE REFORMA

HABITE-SE

SERVIÇOS

ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
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LICENÇAS E
ALVARÁS



Estabelecimentos comerciais, empresas, corporações e indústrias, independente do seu
tamanho, precisam de uma série de licenças e alvarás para iniciar a manter sua operação.  

Nossa consultoria atende diversas áreas de atuação, prestando serviços para clientes da
área de varejo, indústria e serviços. 

 Somos especializados no desenvolvimento de estratégias para legalização, regularização e
licenciamento de imóveis.

Trabalhamos para otimizar os processos administrativos em diversas esferas, oferecendo
suporte aos clientes em todas as decisões, viabilizando para que mantenham o foco
direcionado no desenvolvimento de suas atividades principais. 

LICENÇAS E ALVARÁS
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LICENÇAS AMBIENTAIS
LICENÇA PRÉVIA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO

LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO

SERVIÇOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SELOS DE INSPEÇÃO
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CORPO DE
BOMBEIROS



Estabelecimentos comerciais, empresas, corporações e indústrias, independente do seu
tamanho, precisam de uma série de licenças e alvaras para iniciar a manter sua operação. 

 Somos especializados no desenvolvimento de Projetos e execução de prevenção contra
incêndio e Panico, solicitados pelo corpo de Bombeiros.

Trabalhamos para otimizar os processos administrativos em diversas esferas, oferecendo
suporte aos clientes em todas as decisões, viabilizando para que mantenham o foco
direcionado no desenvolvimento de suas atividades principais. 

CORPO DE BOMBEIROS
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PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

PTS - PROJETO TÉCNICO
SIMPLIFICADO

SERVIÇOS

ALVARÁ PROVISÓRIO DE
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

ALVARÁ DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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UNIDADES

Âmbito - Unidade São Paulo

Edifício Empresarial Mario Garnero Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1485   Jardim Paulistano, São
Paulo - SP, 01452-002.

 Telefone: (11) 3797-6815

E-mail
contato@ambitoengenharia.com
comercial@ambitoengenharia.com

Âmbito - Unidade Mato Grosso 

Avenida Castelo Branco 1019, Centro Sul, Várzea
Grande - Mato Grosso, 78125-700.

Telefone:  (65) 3682-1696

E-mail
contato@ambitoengenharia.com
comercial@ambitoengenharia.com
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