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Cota de Construção Estimada 

(com decoração)

Sinal
13 mensais

(1ª em 25/02/2022)

30 mensais

(1ª em 25/04/2023)

101 Sala 4Q 339,01 R$ 1.459.004,74 R$ 336.693,40 R$ 96.153,65 R$ 8.720.628,37

102 Sala 4Q 342,18 R$ 1.347.748,96 R$ 311.018,99 R$ 96.807,75 R$ 8.295.228,44

201 Sala 4Q 267,95 R$ 1.420.859,46 R$ 327.890,65 R$ 81.240,02 R$ 8.120.638,46

202 Sala 4Q 266,60 R$ 1.312.123,85 R$ 302.797,81 R$ 80.716,74 R$ 7.669.997,44

301 Sala 4Q 267,95 R$ 1.485.843,34 R$ 342.886,92 R$ 81.240,02 R$ 8.380.573,96

302 Sala 4Q 266,60 R$ 1.373.510,95 R$ 316.964,06 R$ 80.716,74 R$ 7.915.545,84

401 Sala 4Q 267,95 R$ 1.722.054,56 R$ 397.397,21 R$ 81.240,02 R$ 9.325.418,86

502 Sala 4Q 266,60 R$ 1.557.672,25 R$ 359.462,83 R$ 80.716,74 R$ 8.652.191,05

602 Sala 4Q 266,60 R$ 1.619.059,35 R$ 373.629,08 R$ 80.716,74 R$ 8.897.739,45

701 Sala 5Q 537,52 R$ 3.565.682,07 R$ 822.849,71 R$ 153.453,37 R$ 18.866.329,44

702 Sala 5Q 532,82 R$ 3.092.726,90 R$ 713.706,21 R$ 152.014,34 R$ 16.931.337,73

Observações:

1 - O sistema de contratação DA OBRA será o de obra por administração, também denominada a preço de custo, e o custo da unidade, acima apresentado, é meramente estimado e de

natureza referencial, tendo por base o orçamento preliminar estimado, elaborado em OUTUBRO/2021, e sofrerá os reajustes e acréscimos previstos nos itens 2 a 5, abaixo.

2 - Os valores das parcelas, acima estimados, serão reajustados mensalmente da seguinte forma: (i) Os valores referentes à cota de terreno serão reajustados de acordo com a variação do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando como base o IPCA do último mês vigente disponível antes da assinatura do contrato; (ii) Os valores referentes à cota

de construção serão reajustados de acordo com a variação do Custo Unitário Básico (CUB-RJ) - Sinduscon/RJ, considerando como base o CUB-RJ de DEZEMBRO/2021 no valor de R$

1.922,92

3 - Não estão incluídos no preço da Tabela de Venda os valores referentes às despesas com todos os CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO, previstos nas cláusulas 7, 8 e 9 do contrato de

construção do empreendimento, dentre eles, mas sem se limitar: (i) ITBI, emissão de certidões, honorários de despachantes, emolumentos para lavratura de escrituras de compra e venda,

procuração por instrumento público e diligências cartorárias, registro de escrituras no competente Registro de Imóveis, despesas necessárias para a transferência do terreno e todos os

gastos para efetivação dos mesmos; (ii) IPTU e Taxa de Incêndio do terreno; (iii) ligações definitivas de água e esgoto, luz e força e gás; e (iv) licenciamento e aprovação do

empreendimento, legalização do empreendimento, incluindo as despesas com obtenção de CND do INSS, ISS e Certidão de Visto Fiscal, honorários de despachantes e as despesas com

obtenção e averbação do Habite-se.

4 - As despesas mencionadas no item 3 (i) serão rateadas entre os adquirentes conforme as respectivas frações de construção e serão arrecadadas pela construtora em até 30 dias antes da

lavratura da escritura de compra e venda das frações do terreno.

5 - As despesas mencionadas no item 3 (ii), (iii) e (iv), serão objeto de rateio entre os adquirentes conforme as respectivas frações de construção e será arrecadado pela construtora

conforme contrato de construção. 

6 - Todas as condições de venda e de realização do empreendimento estão esclarecidas nas "Disposições Gerais" e na minuta do Contrato de Construção.

7 - O prédio possuirá 44 (quarenta e quatro) vagas de estacionamento, sendo essas localizadas indistintamente no pavimento térreo e subsolo, com dimensões de aproximadamente 2,5m x

5,00m. As vagas serão distribuídas do seguinte modo: 03 (três) vagas para cada uma das unidades 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601 e 602 e 04 (quatro) vagas para

cada uma das unidades 701 e 702.

8 - Prazo de entrega da obra: 31 meses após a lavratura da escritura de compra e venda do terreno. 

9 - Tabela válida até JANEIRO/22, podendo ser modificada a qualquer momento.

TABELA DE VENDAS

TABELA PROVISÓRIA, COM INFORMAÇÕES A SEREM CONFIRMADAS.

Unidades Tipologia
Área Privativa 

(m²)

Cota de Terreno Estimada
Custo Total Estimado

(com decoração)


