


TUDO QUE VOCÊ SEMPRE SONHOU
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NO LUGAR QUE VOCÊ AMA VIVER.
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O melhor lugar para se viver em São João de Meriti.
Bem-vindo ao Residencial Nova Fazenda.

 VISTA REAL DO LOCAL REFERENTE AO 6º ANDAR DO EDIFÍCIO
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|  SHOPPINGS

AV. PERNAMBUCANA, 2011

Perto de tudo que  
São João de Meriti tem de melhor.

PRÓXIMO A ESCOLAS, LOJAS, 

BANCOS, CINEMA, SHOPPINGS, 

RESTAURANTES E BARES.

A 5  MIN. DA ROD. PRES. DUTRA

A 15 MIN. DA LINHA VERMELHA
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A SUA NOVA VIDA 
COMEÇA AQUI



FACHADA

O empreendimento 
mais esperado 
de São João de Meriti.

2 E 3 QUARTOS
DE 66 A 85m2
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Todos com suíte, varanda  
e vaga na garagem



Design &
Modernidade
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HALL DE ENTRADA
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Tecnologia  
& Segurança
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MERGULHE NA    FELICIDADE
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Um verdadeiro  
condomínio clube

1 • Hall do bloco 1

2 • Hall do bloco 2

3 • Piscina Adulto

4 • Piscina Infantil

5 • Deck

6 • Espaço kids

7 • Espaço Fitness

8 • Spa

9 • Sauna

10 • Bosque

11 • Salão de Festas

12 • Churrasqueira 

13 • Espaço radical  

       com pista de skate e  

       parede de escalada

AV. PERNAMBUCANA
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RUA PLÁCIDO FIGUEIREDO JÚNIOR
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Garagem
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Sala de 
controle Adm



LAZER
EXCLUSIVO
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PISCINA COM DECK
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ESPAÇO
RADICAL
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ESPAÇO
KIDS
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ESPAÇO
FITNESS
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SPA
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ESPAÇO
GOURMET
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APARTAMENTOS
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SALA E 
COZINHA

INTEGRADA
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QUARTO
INFANTIL
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HOME
OFFICE
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PLANTAS
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Apartamento
Colunas 01 e 04

Área privativa total: 85,17m2

101

NOTAS - 1. As plantas humanizadas são plantas ilustrativas com sugestão de decoração. Os móveis, bancadas de madeira, equipamentos e divisórias não são parte integrante do contrato. 2. As cotas são medidas acabadas, ou seja, consideram o revestimento especificado para cada ambiente, conforme descrito na NBR 1544 ABNT. 
3. A área total indicada nas plantas humanizadas é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com áreas comuns e pelo eixo das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12721 ABNT. 4. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. 
5. Estas plantas poderão sofrer variações decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Os locais destinados aos evaporadores e condensadores de ar condicionado (aquisição e instalação de responsabilidade dos adquirentes) poderão sofrer ajustes ou 
mudanças de posição, caso necessário. 7. As condensadoras deverão ficar na varanda, de acordo com projeto específico. 8. Para composição estética das fachadas foram projetados elementos que variam de posição. Verificar nas perspectivas do empreendimento para conhecimento da variação em cada unidade.



Apartamento 102
Colunas 02 e 03

Área privativa total: 65,96m2

NOTAS - 1. As plantas humanizadas são plantas ilustrativas com sugestão de decoração. Os móveis, bancadas de madeira, equipamentos e divisórias não são parte integrante do contrato. 2. As cotas são medidas acabadas, ou seja, consideram o revestimento especificado para cada ambiente, conforme descrito na NBR 1544 ABNT. 
3. A área total indicada nas plantas humanizadas é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com áreas comuns e pelo eixo das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12721 ABNT. 4. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. 
5. Estas plantas poderão sofrer variações decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Os locais destinados aos evaporadores e condensadores de ar condicionado (aquisição e instalação de responsabilidade dos adquirentes) poderão sofrer ajustes ou 
mudanças de posição, caso necessário. 7. As condensadoras deverão ficar na varanda, de acordo com projeto específico. 8. Para composição estética das fachadas foram projetados elementos que variam de posição. Verificar nas perspectivas do empreendimento para conhecimento da variação em cada unidade.



Apartamento 105
Colunas 05 e 08

Área privativa total: 83,60m2

NOTAS - 1. As plantas humanizadas são plantas ilustrativas com sugestão de decoração. Os móveis, bancadas de madeira, equipamentos e divisórias não são parte integrante do contrato. 2. As cotas são medidas acabadas, ou seja, consideram o revestimento especificado para cada ambiente, conforme descrito na NBR 1544 ABNT. 
3. A área total indicada nas plantas humanizadas é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com áreas comuns e pelo eixo das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12721 ABNT. 4. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. 
5. Estas plantas poderão sofrer variações decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Os locais destinados aos evaporadores e condensadores de ar condicionado (aquisição e instalação de responsabilidade dos adquirentes) poderão sofrer ajustes ou 
mudanças de posição, caso necessário. 7. As condensadoras deverão ficar na varanda, de acordo com projeto específico. 8. Para composição estética das fachadas foram projetados elementos que variam de posição. Verificar nas perspectivas do empreendimento para conhecimento da variação em cada unidade.



106Apartamento

NOTAS - 1. As plantas humanizadas são plantas ilustrativas com sugestão de decoração. Os móveis, bancadas de madeira, equipamentos e divisórias não são parte integrante do contrato. 2. As cotas são medidas acabadas, ou seja, consideram o revestimento especificado para cada ambiente, conforme descrito na NBR 1544 ABNT. 
3. A área total indicada nas plantas humanizadas é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com áreas comuns e pelo eixo das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12721 ABNT. 4. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. 
5. Estas plantas poderão sofrer variações decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Os locais destinados aos evaporadores e condensadores de ar condicionado (aquisição e instalação de responsabilidade dos adquirentes) poderão sofrer ajustes ou 
mudanças de posição, caso necessário. 7. As condensadoras deverão ficar na varanda, de acordo com projeto específico. 8. Para composição estética das fachadas foram projetados elementos que variam de posição. Verificar nas perspectivas do empreendimento para conhecimento da variação em cada unidade.

Colunas 06 e 07
Área privativa total: 67,35m2



TECNOLOGIA E SEGURANÇA

Infraestrutura para segurança 
perimetral e CFTV (tubulação seca);

Duplo controle de acesso para 
pedestres e veículos;

Grades que possibilitam a visão  
do exterior do condomínio;

Sistema de abertura de portões 
automatizados nos acessos de 
pedestres e veículos;

Sistema de interfones ligando  
áreas privativas e comuns.

DIFERENCIAIS

O empreendimento será entregue com: 

Pista de skate

Parede de escalada

Bosque 

Academia equipada

Salão de Festas / Espaço gourmet 
com churrasqueira e mobiliário

Vestiário de funcionários 

Playground equipado

Piscina com deck molhado 

Mobiliário do Spa

Sala de administração

SUSTENTABILIDADE

Previsão de medidores individuais  
de água, luz e gás;

Dispositivos de vazão nos metais em áreas 
comuns, para reduzir o consumo de água. 

Estação própria de tratamento de  
esgoto (ETE).

Sistema de iluminação de halls com  
sensor de presença;

Containers para coleta seletiva de lixo;

Bicicletário; 

ACESSIBILIDADE

Elevadores e escadas com 
características que atendem  
às exigências de acessibilidade 
para PCD. 

Interruptores e demais 
comandos elétricos das áreas 
comuns em alturas acessíveis  
a portadores de necessidades 
especiais.



NOME DO 
EMPREENDIMENTO 

Residencial Nova Fazenda 

LOCALIZAÇÃO 

Av. Pernambucana, 2011 - Vila Rosali 

São João de Meriti

TIPO 

Residencial Clube

ÁREA DE TERRENO

3.443,55 m² 

NÚMERO DE BLOCOS

2 

ELEVADORES 

02 no bloco 1 e 02 no bloco 2 

VAGAS 

192 vagas, sendo 01 vaga destinada 
para cada apartamento

NÚMERO DE UNIDADES

192 de unidades residenciais,  
sendo 96 unidades de 2 quartos  
e 96 unidades de 3 quartos

DESCRIÇÃO DAS 
UNIDADES

Plantas de 2 e 3 quartos com  
suíte e varanda

ÁREA PRIVATIVA  
DAS UNIDADES  

De 66m² a 85m²

ÁREA DE LAZER

• Piscina com deck molhado 

• Bosque

• Espaço kids

• Pista de skate

• Parede de escalada

• Spa 

• Sauna

• Espaço fitness 

• Salão de Festas / Espaço gourmet

• Churrasqueira



OBSERVAÇÕES FINAIS

1. Conforme cláusula específica da Promessa 
de Compra e Venda, os tópicos abaixo 
relacionados serão objeto de rateio entre 
os Adquirentes das Unidades Autônomas, 
nas épocas próprias, e na proporção do 
Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) 
determinado na Convenção de Condomínio. 

a. Os custos com ligações definitivas de 
serviços públicos devidas aos Poderes 
Públicos ou às empresas concessionárias de 
serviços públicos (ex. água, esgoto, luz, força, 
gás e telefone) do empreendimento são de 
estimativa impossível antes de os respectivos 
serviços serem, nas épocas próprias, 
quantificados e orçados pelas empresas 
concessionárias. Por essa razão, tais custos, 
de responsabilidade dos adquirentes, não se 
acham incluídos no preço pactuado. Após a 
execução de tais serviços pela Incorporadora, 
serão esses custos rateados, entre todos 
os subscritores de unidades autônomas do 
empreendimento, na razão dos coeficientes 
apontados, obrigando-se os adquirentes a 
reembolsar a Incorporadora em prazo a ser 
por ela oportunamente indicado, sendo tal 
pagamento uma obrigação contratual. São 
eles: 

a.1) taxas, emolumentos, orçamentos de 
concessionárias ou empresas de serviços 
públicos, despesas de despachante, de 
serviços de credenciados e/ou quaisquer 
outros pagamentos exclusivamente 
destinados à obtenção, aprovação, 
cadastramento e instalação de serviços 
definitivos de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, rede de esgotos 
sanitários e pluviais, gás, telefones, combate 
a incêndio e outros que venham a ser 
necessários ao perfeito funcionamento da 
edificação; 

a.2) execução do “vault”, câmara subterrânea, 
transformadores e/ou outros equipamentos 
que venham a ser exigidos pela concessionária 
de energia elétrica; 

a.3) custos para implementação de Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE) e/ou outros 
dispositivos que venham a ser exigidos pelas 
Concessionárias e outros órgãos públicos, 
quando não decorrentes de contrapartidas 
necessárias e já conhecidas ao tempo da 
estruturação da presente incorporação; 

a.4) extensões de rede de água e esgoto, e 
quaisquer despesas com as instalações e/ou 
serviços que são próprios de concessionárias 
de serviços públicos, bem como eventuais 
financiamentos exigidos pelas referidas 
entidades para ligação definitiva de luz, gás ou 
outros serviços públicos; 

a.5) obras ou modificações no projeto 
aprovado que se devam fazer para cumprir as 
exigências dos poderes públicos ou entidades 
competentes, supervenientes à presente data. 

b. Despesas indispensáveis à instalação, 
funcionamento e regulamentação do 
Condomínio: b.1) custos com averbação da 
construção e com a assembleia de instalação 
do Condomínio; b.2) custos iniciais com 
porteiros, vigias, segurança, manutenção e 
limpeza. 

c. Imposto predial e territorial urbano (IPTU); 

c.1) quota parte do IPTU territorial – e 
porventura demais taxas (ex. Taxa de Coleta de 
Lixo (TCL) etc.; 

c.2) individualização de IPTU e inclusão predial. 

2. Os adquirentes também são responsáveis 
pelas despesas para efetivação do negócio, 
entre elas ITBI, laudêmio (se houver) e 
emolumentos notariais e registrais, que 
não estão incluídos no preço das unidades, 
conforme melhor explicado no instrumento de 
promessa de compra e venda. 

3. Não serão admitidas modificações nas 
unidades ao longo do andamento das obras, 
exceto as eventualmente oferecidas pela 
incorporadora, dentro do prazo ofertado. 

4. O fornecimento e instalação do que não 
constar expressamente desta especificação 
será de responsabilidade dos Adquirentes das 
Unidades. 

5. Nas unidades, a aquisição e instalação 
dos aparelhos de ar-condicionado e de 
seus equipamentos de apoio são de 
responsabilidade dos Adquirentes.

NOTAS IMPORTANTES

1. Os equipamentos, mobiliários e elementos 
decorativos (quadros, tapetes, livros, 
almofadas, cortinas e adornos) constantes 
do presente material são referenciais 
e podendo sofrer revisão de modelos, 
especificações e quantidades, sem aviso 
prévio. A incorporadora não se responsabiliza 
por elementos decorativos representados nas 
ilustrações artísticas. 

2. Os revestimentos apresentados nas 
ilustrações artísticas são referenciais e podem 
apresentar variação dimensional, de cor, 
textura e paginação de assentamento. 

3. O empreendimento será entregue com a 
vegetação implantada por meio de mudas, 
conforme especificação do projeto paisagístico 
à ser contratado. As imagens apresentadas 
nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios, 
ou qualquer outra forma de veiculação 
representam artisticamente a fase adulta 
das espécies, que será atingida ao longo do 
tempo. 

4. As imagens, ilustrações, plantas 
humanizadas referentes ao empreendimento 
apresentados no stand de vendas, folder, 
material publicitário, outdoors, anúncios, 

ou qualquer outra forma de veiculação são 
meramente ilustrativos podendo apresentar 
variações em relação à obra final em função 
do desenvolvimento dos projetos executivos, 
da necessidade de adequações técnicas, ou 
do atendimento a postulados legais. 

5. As informações contidas em todo o material 
publicitário veiculado são meramente 
ilustrativas, não se configurando como parte 
integrante de qualquer instrumento legal, 
podendo, inclusive, serem alteradas sem 
prévio aviso. 

6. A configuração e os níveis da implantação 
do empreendimento estão sujeitos a 
alterações decorrentes de exigências técnicas 
e estruturais, ao atendimento das posturas 
municipais, concessionárias e condições do 
entorno. 

7. Todas as imagens demonstram ilustração 
artística, que desconsidera todos os elementos 
construídos e vegetação no entorno do 
empreendimento. 

8. As imagens de áreas privativas podem 
possuir configurações diferentes do padrão do 
empreendimento, no que diz respeito à opção 
de planta e acabamentos, rebaixos, sancas 
decorativas, mobiliários e artigos decorativos, 
não sendo parte integrante do contrato. Para 
informações sobre padrão do apartamento, 
consultar memorial descritivo. 

9. As áreas de lazer, vias, vagas e circulações 
do empreendimento estão sujeitas a 
alterações decorrentes das exigências das 
posturas municipais, concessionárias, e 
condições do local. 

10. Para os itens nos quais constam 
alternativas de materiais e/ou acabamentos, 
a escolha da opção a ser adotada para 
o empreendimento ficará a critério da 
construtora. 

NOTAS PLANTAS 
HUMANIZADAS

1. As plantas humanizadas são plantas 
ilustrativas com sugestão de decoração. Os 
móveis, bancadas de madeira, equipamentos 
e divisórias não são parte integrante do 
contrato. 

2. As cotas são medidas acabadas, ou seja, 
consideram o revestimento especificado para 
cada ambiente, conforme descrito na NBR 
1544 ABNT. 

3. A área total indicada nas plantas 
humanizadas é privativa, ou seja, tomada 
pelas linhas externas da fachada e das divisas 
com áreas comuns e pelo eixo das paredes 
divisórias entre apartamentos, conforme 
descrito na NBR 12721 ABNT.

4. Os revestimentos a serem utilizados na 
construção estão especificados no memorial 
descritivo. 

5. Estas plantas poderão sofrer variações 
decorrentes de exigências técnicas e 
estruturais e do atendimento das posturas 
municipais, concessionárias e do local. 

6. Os locais destinados aos evaporadores 
e condensadores de ar condicionado 
(aquisição e instalação de responsabilidade 
dos adquirentes) poderão sofrer ajustes ou 
mudanças de posição, caso necessário. 

7. As condensadoras deverão ficar na varanda, 
de acordo com projeto específico. 

8. Para composição estética das fachadas 
foram projetados elementos que variam 
de posição. Verificar nas perspectivas do 
empreendimento para conhecimento da 
variação em cada unidade.

11. Eventualmente, para atendimento 
de necessidades técnicas, poderão ser 
executados shafts e/ou enchimentos, bem 
como poderão ser alteradas as posições de 
peças sanitárias. 

12. No desenvolvimento dos projetos 
complementares, poderão ocorrer pequenas 
variações nas medidas internas dos cômodos, 
deslocando elementos estruturais (para 
mais ou para menos), que não excederão 
a 5% (cinco por cento) em tais medidas, e 
na posição dos equipamentos, golas, vãos, 
janelas etc. para adaptação às necessidades 
dos projetos. 

13. A incorporadora não se responsabiliza pelas 
construções vizinhas ao empreendimento. 
Itens como acréscimo nas edificações 
existentes no entorno, aberturas de janelas, 
alterações de afastamentos, entre outras 
condições dos imóveis de terceiros podem ser 
verificados no local, cabendo ao Poder Público 
fiscalizar a regularidade das construções 
vizinhas ao empreendimento. 

14. O presente material apresenta elementos 
conceituais do empreendimento. Demais 
informações estão contidas no book de 
vendas, memorial descritivo e memorial de 
incorporação.



QUARTO / SALA DE ESTAR E JANTAR 

 Piso Cerâmica   

 Rodapé Poliestireno   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

     

VARANDA

 Piso Cerâmica   

 Parede Segue fachada   

 Teto Pintura   

     

BANHEIROS

 Piso Cerâmica   

 Parede  Cerâmica   

 Teto Pintura   

     

COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO 

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica e Pintura   

 Teto  Pintura   

     

LIXEIRA TIPO

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica   

 Teto Pintura

ESTACIONAMENTO COBERTO   

 Piso Concreto sarrafeado 

 Parede Pintura 

 Teto Concreto aparente 

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO   

 Piso Concreto sarrafeado 

 Parede Pintura

   

ESCADA 

 Piso Pintura 

 Parede Estrutura aparente 

 Teto Estrutura aparente 

   

BICICLETÁRIO   

 Piso Concreto aparente 

 Parede Pintura 

 Teto Concreto aparente

  

SALA DE CONTROLE   

 Piso Cerâmica 

 Rodapé Poliestireno 

 Parede Pintura 

 Teto Pintura 

   

DEPÓSITOS   

 Piso Cerâmica 

 Parede Pintura 

 Teto Pintura

 

DEPÓSITO DE LIXO   

 Piso Cerâmica 

 Parede Cerâmica 

 Teto Pintura 

   

DEPÓSITO DE ENTREGA   

 Piso Cerâmica 

 Rodapé Poliestireno 

 Parede Pintura 

 Teto Pintura 

ADMINISTRAÇÃO   

 Piso Cerâmica 

 Rodapé Poliestireno 

 Parede Pintura 

 Teto Pintura 

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS   

 Piso Cerâmica

 Parede Cerâmica 

 Teto Pintura 

   

LAVABO PORTARIA   

 Piso Cerâmica 

 Parede Cerâmica 

 Teto Pintura 

   

COPA FUNCIONÁRIOS   

 Piso Cerâmica 

 Parede Cerâmica 

 Teto Pintura 

   

ZELADOR - COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO  

 Piso Cerâmica  

 Parede Cerâmica  

 Teto Pintura 

   

ZELADOR - SALA / QUARTO    

 Piso Cerâmica 

 Parede Pintura 

 Teto Pintura 

   

ZELADOR - BANHEIRO   

 Piso Cerâmica 

 Parede Cerâmica 

 Teto Pintura 

   

RAMPA VEÍCULOS   

 Piso Concreto sarrafeado 

 Parede Pintura 

 Teto Concreto aparente  

   

CASA DE MÁQUINA / BOMBA   

 Piso Cimentado  

 Parede Pintura 

 Teto Concreto aparente  

   

CASA DE MOTOVENTILADOR   

 Piso Concreto aparente  

 Parede Pintura 

 Teto Concreto aparente 

ABRIGO DE CILINDRO / MEDIDORES   

 Piso Concreto sarrafeado  

 Parede Pintura 

 Teto Estrutura aparente

ÁREAS COMUNS DE SERVIÇOÁREAS PRIVATIVAS LAZER DESCOBERTO

 Piso Porcelanato

 Parede Segue fachada   

 Equipamentos 10 bancos    
 

PISCINAS     

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica 

 Equipamentos 10 espreguiçadeiras, 5 mesas 
  redondas, 20 cadeiras  

       

DECK     

 Piso Porcelanato   

 Parede Segue a fachada 

SALÃO DE FESTAS     

 Piso Porcelanato   

 Rodapé Poliestireno   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

 Equipamentos 3 mesas redondas, 12 cadeiras,  
	 	 1	sofá,	2	poltronas,	4	puff,	 
  1 mesa de centro, 4 cadeiras altas,  
  2 mesas, 8 cadeiras, 1 cooktop  
  quatro bocas   

    

APOIO SALÃO DE FESTAS    

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica   

 Teto Pintura   

     

CHURRASQUEIRA     

 Piso Porcelanato   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

 Equipamentos 1 churrasqueira, 2 mesas,  
  8 cadeiras, 2 bancos 

  

PLAYGROUND      

 Piso Placa EVA sobre o piso

 Parede Pintura   

 Teto Pintura     
 Equipamentos 1 brinquedão com escorregador,  
  1 balanço, 2 gangorras

ESPAÇO RADICAL      

 Piso Cimentado

 Parede Pintura   

 Equipamentos Pista de skate, parede de escalada 

ÁREAS COMUNS SOCIAIS

Bancadas  Pedra Decorativa  

Elevadores  Atlas Shindler, Thyssenkrupp  
  Shindler ou Otis

Esquadrias  
de Alumínio  Pintura e/ou Anodização

Esquadrias  
de madeira  Pintura

Fachada  Textura e/ou Pintura 

Ferragens  3F, Stam ou Imab

Guarda-corpo  Alumínio palitado com pintura

Interruptores  Perlex, Enerbras ou Lorenzetti 

Louças  Deca, Celite ou ICasa

Metais  Docol, Fabrimar ou Astra  

Portões/Gradil  Ferro e/ou Alumínio   

 Soleiras e Filetes Pedra Decorativa

Vedações  Blocos de concreto e/ou Cerâmico

Vidros  Incolores e opacos e/ou incolores  
  e translúcidos 

PORTARIA     

 Piso Porcelanato   

 Rodapé Poliestireno   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

 Equipamentos 1 balcão, 1 cadeira, 2 poltronas, 
  1 mesa de apoio

  

HALLS SOCIAIS    

 Piso Porcelanato   

 Rodapé Poliestireno   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

     

SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS SOCIAIS  

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica   

 Teto Pintura   

     

ACADEMIA

 Piso Piso vinílico   

 Rodapé Poliestireno   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura    

 Equipamentos 2 esteiras, 2 bicicletas, 1 banco supino 
  1 AB Floor, 1 barra maciça, 8 anilhas 
  emborrachadas, 1 half balance ball  
  1 gym ball, 1 colchonete

 

SPA     

 Piso Porcelanato   

 Parede Pintura   

 Teto Pintura   

 Equipamentos 4 espreguiçadeiras, 1 hidromassagem,  
  2 chuveiros     
  

SAUNA     

 Piso Cerâmica   

 Parede Cerâmica   

 Teto Cerâmica   

 Equipamentos Máquina de sauna a vapor,  
  1 banco em pedra decorativa

LAZER COBERTO

 Piso Porcelanato

 Parede Segue fachada   

 Teto Pintura

ESPECIFICAÇÕES GERAIS



Como uma empresa que prioriza responsabilidade e competência, 

consolidamos uma equipe de profissionais altamente especializados. 

E foi a partir dessa equipe que a CRT Incorporações conseguiu 

concretizar seu objetivo. O sucesso de mais de duas décadas  

de investimento na qualidade das obras.

A CRT, ao longo de vários anos de experiência em construção civil,  

se especializou em edificações residenciais e comerciais  

de todos os portes. Com a meta direcionada para a qualidade  

dos empreendimentos, a empresa soma hoje um total de mais  

de 114.000m² construídos. Tendo como área de atuação pontos 

nobres da Zona Sul e Zona Oeste, a CRT assume um  

posicionamento de destaque no mercado.

CRT INCORPORAÇÕES

RESIDENCIAL PRAIA 
SÃO CONRADO - RJ

RESIDENCIAL PRAIA GOLF I
SÃO CONRADO - RJ

RESIDENCIAL PRAIA GOLF I
SÃO CONRADO - RJ

FLORENCE TOWER
SÃO CONRADO - RJ



www.residencialnovafazenda.com.br

1. Os equipamentos, mobiliários e elementos decorativos das áreas comuns  constantes do presente material são referenciais e podendo sofrer revisão de modelos, especificações e quantidades, sem aviso prévio. A incorporadora não se responsabiliza por elementos decorativos representados nas ilustrações artísticas. 2. Os revestimentos apresentados nas ilustrações artísticas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, 
de cor, textura e paginação de assentamento. 3. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme especificação do projeto paisagístico a ser contratado. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação representam artisticamente a fase adulta das espécies, que será atingida ao longo do tempo. 4. As imagens, ilustrações, plantas 
humanizadas referentes ao empreendimento apresentados no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação são meramente ilustrativos podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a postulados legais. 5. As informações contidas em todo o material 
publicitário veiculado são meramente ilustrativas, não se configurando como parte integrante de qualquer instrumento legal, podendo, inclusive, serem alteradas sem prévio aviso. 6. A configuração e os níveis da implantação do empreendimento estão sujeitos a alterações decorrentes de exigências técnicas e estruturais, ao atendimento das posturas municipais, concessionárias e condições do entorno. 7. Todas as imagens demonstram 
ilustração artística, que desconsidera todos os elementos construídos e vegetação no entorno do empreendimento. 8. As imagens de áreas privativas podem possuir configurações diferentes do padrão do empreendimento, no que diz respeito à opção de planta e acabamentos, rebaixos, sancas decorativas, mobiliários e artigos decorativos, não sendo parte integrante do contrato. Para informações sobre padrão do apartamento, consultar 
memorial descritivo. 9. As áreas de lazer, vias, vagas e circulações do empreendimento estão sujeitas a alterações decorrentes das exigências das posturas municipais, concessionárias, e condições do local. 10. Para os itens nos quais constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada para o empreendimento ficará a critério da construtora. 11. Eventualmente, para atendimento de necessidades téc-
nicas, poderão ser executados shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias. 12. No desenvolvimento dos projetos complementares, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos, deslocando elementos estruturais (para mais ou para menos), que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas, e na posição dos equipamentos, golas, vãos, janelas etc. para 
adaptação às necessidades dos projetos. 13. A incorporadora não se responsabiliza pelas construções vizinhas ao empreendimento. Itens como acréscimo nas edificações existentes no entorno, aberturas de janelas, alterações de afastamentos, entre outras condições dos imóveis de terceiros podem ser verificados no local, cabendo ao Poder Público fiscalizar a regularidade das construções vizinhas ao empreendimento. 14. O presente 
material apresenta elementos conceituais do empreendimento. Demais informações estão contidas no book de vendas, memorial descritivo e memorial de incorporação. Memorial de Incorporação prenotado sob n° 41689 em 26/08/2020 no cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de São João de Meriti - RJ. Projeto aprovado na Prefeitura de São João de Meriti sob o n° 4685/2015.


