
SINÔNIMO DE QUALIDADE
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SINÔNIMO DE QUALIDADE

Apartamentos de 2 quartos 
com área privativa.

- Vaga de garagem demarcada
- Pórtico de entrada 
- Boulevard com paisagismo, 
- Área de lazer com playground.



im
ag

em
 m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
a

FACHADA
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Implantação

VAGAS DEMARCADAS E LIVRES. 
OITO APARTAMENTOS NO PISO TÉRREO COM ÁREA PRIVATIVA.
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SALA INTERNA

SALA AMPLA COM PISO EM CERÂMICA, 
JANELA EM ALUMÍNIO E PORTA EM MADEIRA TRABALHADA
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PLAYGROUND

PARQUINHO ENTREGUE MONTADO
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localização

 Rua Francisco Manuel das Costa, nº 118, Bom Sossego, Ribeirão das Neves / MG.
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, RUA TRANQUILA, INFRA-ESTRUTURA DE COMÉRCIO, ESCOLA E TRANSPORTE NO LOCAL
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Apartamentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua.

Apartamento, 2º andar 

Metragens (Falta as medidas)
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Apartamentos

Apartamento 1º andar área privativa, 

Perionsendi corporro que officipis ullut utem 
lautem ipiet vendaer spictorion pos ilia nim-
posae dolo quassitatus dolupta doluptatia 
veliquiae. Ferrumq uisquid maxim volut ma 
que volupta tendae ne est volorerferum 
fugitatem earcips aeptati resecae volupta-
tem. Assed minctur sam, occuptat laborum 
ese volectem et quos.

Metragens (Falta as medidas)
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Perionsendi corporro que officipis ullut 
utem lautem ipiet vendaer spictorion pos 
ilia nimposae dolo quassitatus dolupta 
doluptatia veliquiae. Ferrumq uisquid ma-
xim volut ma que volupta tendae ne est 
volorerferum fugitatem earcips aeptati 
resecae voluptatem. Assed minctur sam, 
occuptat laborum ese volectem et quos 
estotate preruptati blaborist.

Apartamentos

FALTA IMAGEM
planta para apto área privativa fundos 1º andar

Apartamento área privativa, fundos, 1º andar.

Metragens (Falta as medidas)



Memorial Descritivo

Aliqui quidendeni sam resenis experit etur? Ditatem poresto molum faccus voloratur aut ve-
lenia sim rem volesequamus con rempori osantione num exerum fugiatia des ut autem. Cati-
bea destem ipidebit re, odis sequat prem doluptam quaspe odis aut et ad quis adi volorum 
simi, cus eosseque pos moditatem eturitat fugiasp erciis mosandi cor aliam, enda velignis asi-
moluptae nis aborerum ellores sundae vendae nam nist, vollaci enditio conseque et rehene 
eumque voluptio in rerunt accus.
Fictio test enim dignis volupta quis doluptation re acea none que quas consequo dollest iun-
tius sandis aut labo. Ihil mo ommolor atiust labores num iusandio ent audi ut laut eum volore 
essunt re ne et ommolup tatendus eum conseria sin nitatio tem iur, sam, sequi doluptur, opti 
beria con conserepe as sa andaes et eum es explici dictatur sincident fugia quod et invelle-
nis explaut as aut eum ipsumquas dentiiscitae volo qui rem et, omnihicit, ut aut ab in



Memorial Descritivo

Unt, ipsanditio eatem quunteHillaborem facitatiore eate plat am, sunte eos doluptiorror si-
magnatet est voloribus, ulloriae voluptae. Aquatiatur alibus di as placcum ea endaerumqui 
debit ut mossequia si comnimus.
Tur solupta tiusda voluptat dicabo. Nequi ius excerae pernatet min rectem autem ex eatur, 
totati sum ex eossum autemporum qui nihilia tiuntem apide dolupta quat et quos et quae 
comniendi demolent.
Everovid mos molorepedias cuptassincia commos milicias ex eliquo dolorum qui con core 
pelique derrovit volorem poruntotasi ut elibus sequi illectisque explitiur si omnimusandi que 
lamus rerorit prorest rerro tet il idem que intia simus aut accusdandi adios ium eri dolorerferi 
untur re molori dolorpo ribusam, aliquibusda voluptatia deniant accus dolore nullique sectis-
quae il estem dolumqu isimodi tiberna tisquidebis ex et vendis et quia nos cusci veribus.
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Padrão de Acabamento 

 QUALIDADE DE ACABAMENTO TOP LAR:  PISO EM CERÂMICA, ÁREAS MOLHADAS (COZINHA E BANHO) REVESTIDAS ATÉ O TETO, PIA 
E LAVATÓRIO EM GRANITO, JANELAS EM ALUMINIO E PORTAS EM MADEIRA.
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Padrão de acabamento



Serviços preliminares: Janeiro a Fevereiro / 2015
Fundação: Março / 2015
Alvenaria e super estrutura: Abril a Junho / 2015
Cobertura: Julho a Agosto / 2015
Hidraulica e elética: Junho a Agosto/ 2015
Acabamento interno: Agosto a Outubro / 2015
Acabamento externo:  Outubro a Novembro / 2015
Pintura: Novembro / 2015
Limpeza: Dezembro / 2015
Finalização: Dezembro/ 2015
Documentação e Legalização: Janeiro / 2016

cronograma



tabela de preços

             CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Unidade Descrição Andar Bloco Vaga de 
Garagem Área Const - m2 Área Privativa m2 Área Total m2  Preço de venda Unidade Sinal 15 parcelas 

mensais Financiamento + Subsídio + FGTS

101 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 A 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

102 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 A 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

103 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 A 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

104 Apartamento área priva-
tiva fundos 2QTS 1 A 1 48,00 32,00  80,00  R$ 139.900,00  R$ 6.900,00  R$ 1.119,20  R$ 116.212,00 

105 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 B 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

106 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 B 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

107 Apartamento área priva-
tiva lateral 2QTS 1 B 1 48,00 15,40  63,40  R$ 129.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.039,20  R$ 109.412,00 

108 Apartamento área priva-
tiva fundos 2QTS 1 B 1 48,00 32,00  80,00  R$ 139.900,00  R$ 6.900,00  R$ 1.119,20  R$ 116.212,00 

201 Apartamento tipo frente 
2QTS 2 A 1 47,00 N/T  47,00  R$ 126.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.015,20  R$ 106.772,00 

202 Apartamento tipo meio 
2QTS 2 A 1 47,00 N/T  47,00  R$ 124.900,00  R$ 3.900,00  R$ 999,20  R$ 106.012,00 

203 Apartamento tipo meio 
2QTS 2 A 1 47,00 N/T  47,00  R$ 124.900,00  R$ 3.900,00  R$ 999,20  R$ 106.012,00 

204 Apartamento tipo fundos 
2QTS 2 A 1 47,00 N/T  47,00  R$ 126.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.015,20  R$ 106.772,00 

205 Apartamento tipo frente 
2QTS 2 B 1 47,00 N/T  47,00  R$ 126.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.015,20  R$ 106.772,00 

206 Apartamento tipo meio 
2QTS 2 B 1 47,00 N/T  47,00  R$ 124.900,00  R$ 3.900,00  R$ 999,20  R$ 106.012,00 

207 Apartamento tipo meio 
2QTS 2 B 1 47,00 N/T  47,00  R$ 124.900,00  R$ 3.900,00  R$ 999,20  R$ 106.012,00 

208 Apartamento tipo fundos 
2QTS 2 B 1 47,00 N/T  47,00  R$ 126.900,00  R$ 4.900,00  R$ 1.015,20  R$ 106.772,00 

TABELA JARDIM DAS ACÁCIAS Entrada a partir de R$ 3.900,00 12% em 15 parcelas Despesas de Transferência 24 x R$ 312,50 
 



Planos de pagamento

15% de Entrada sendo, sinal e restante em até 15 parcelas mensais corrigidas pelo incc + 1%       
       
85% Financiados pela Caixa Econômica Federal             
 
Os valores de FGTS e Subsídio poderão ser utilizados para abatimento da entrada e ou Financiamento.     
         
Para parcelamentos em até 6 vezes não serão computados juros e correções         
     
As despesas de transferência poderão ser facilitadas em até 24 vezes.          
    
Todas as propostas mesmo dentro do estipulado deverão ter aprovação da construtora antes de efetivadas    
          
Condições válidas para enquadramento no programa MCMV.           
                   
* FGTS e Subsidio MCMV poderão ser usados para abatimento da entrada           
               
Notas: 
             
a) Os valores desta tabela estão expressos em REAIS (R$) e a base de preço é do dia 23/02/2015; * O valor total é composto por Preço do Imóvel e 
Corretagem. Não inclui outros serviços como dodumentação, taxas, entre outros que são de obrigação do comprador. 
             
b) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato.     
         
c) Parcelamentos pela Construtora serão atualizadas pela variação acumulada do INCC.        
      
d) Para recebimento das chaves e posse definitiva somente após todas as parcelas quitadas, que estiverem dentro do periodo do parcelamento, 
e do financiamento aprovado, e todas as taxas recolhidas.            
  
e) A presente tabela de preços poderá ser alterada sem prévio aviso.           
   
f) FGTS e subsidio MCMV poderão ser utilizados para aquisição do imóvel, inclusive a entrada. A aprovação é de responsabilidade do comprador.
             
g) Caso a Construtora viabilize o financiamento habitacional do empreendimento no modelo CARTA CREDITO FGTS os valores da parcelas 
remanescentes serão incluídas no valor financiado dentro do limite de financiamento aprovado pela renda do proponente ao financiamento. 
             



Documentos dos compradores

Documento de identificação:  ( RG, CNH ou Carteira Funcional )
CPF
Prova de estado civil: ( Certidões de Nascimento/Casamento )
Comprovantes de Renda formal: ( Último Contracheque, Declaração de IR )
Comprovantes de Renda informal ( Extratos bancários dos últimos 90 dias, faturas de cartão 
de crédito – 3 últimas )
Comprovante de endereço atualizado ( Máximo 60 dias ) em nome do(s) proponente(s)
Carteira de Trabalho
Número do PIS
Extratos das contas vinculadas do FGTS
Última declaração de IR com recibo de envio ( se for o caso )



Atuando há mais de 4 anos no mercado

A Top Lar Construtora e Incorporadora já realizou mais de 10 empreendimentos. Com experiência comprovada 
no segmento de construção de casas e apartamentos, a Top Lar apresenta uma proposta de qualidade superior.

Visão

Realizar o sonho de nossos clientes e conquistar à sua confiança.

Missão

Desenvolver e incorporar empreendimentos imobiliários com qualidade que possam superar a expectativas dos 
clientes e gerar oportunidades de crescimento para a empresa.

Valores

- Respeito ao meio ambiente: seguir todas as recomendações e obrigações para garantir a aplicação das 
melhores práticas de construção, tratamento do lixo e dos restos de forma adequada, uso de material e métodos 
de produção que também considerem estas premissas;
- Obedecer às leis: seguir a regulamentação que rege a atividade de construção, fiscais e trabalhistas;
- Ética: agir sempre dentro de princípios éticos e morais;
- Valorização das relações humanas: clientes, colaboradores, fornecedores serão tratados com transparência e 
respeito;
- Foco no cliente: priorizar a relação com o nosso clientes, atendo e quando possível superando as suas expectativas;



Certificações

Depois de um árduo processo interno de ajuste 
e melhoria da nossa qualidade, conquistamos a 
certificação ISO 9001 e o PBQP* nivel A, atestado 
por uma auditoria externa realizada por uma firma 
internacional de renome e reputação, com ampla 
experiência no segmento.

Estas duas certificações atestam o nosso 
compromisso em construir com qualidade e zelo, 
entregando imóveis com padrão de excelência 
aos nossos clientes.

Empresa certificada

ISO 9001 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

PBQPH - Nível A

Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat



vendas@moretoplar.com.br
www.moretoplar.com.br

(31) 3638 1473


