Ed. AVEIRO
TABELA DE PREÇOS
Setembro - 2017
ÁREA REAL
PRIVATIVA

Avaliação da Caixa

TOTAL

(M2)

(R$)

(R$)

801

58,06

221.900,00

808

58,06

221.900,00

901

58,06

221.900,00

904

57,77

220.800,00

905

57,77

220.800,00

906

58,82

224.600,00

908

58,06

221.900,00

1001

58,06

221.900,00

1004

57,77

220.800,00

246.353,05
246.353,05
249.873,43
253.581,47
253.581,47
235.487,76
249.873,43
253.393,81
257.154,32

APTO

DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO:
Número de pavimentos:
É constituído por 01 ( um ) bloco com 13 ( treze ) pavimentos sendo 10 ( dez ) tipos com 8 ( oito ) apartamentos cada, 01 ( uma ) cobertura
com academina, brinquedoteca e salão de festas, 01 ( um ) pavimento subsolo e 01 (um) pavimento pilotis

Número de unidades autônomas habitacionais por pavimento:
Edifício composto de 80 ( oitenta ) apartamentos, sendo 08 ( oito ) apartamentos por pavimento tipo
Subsolo: possui estacionamento para autos de porte pequeno, escada, poços dos elevadores, local para gerador/subestação, depósitos, almoxarifado,
medidores de energia, área de manobras, áreas de jardim e rampa de acesso.
Pilotis: possui estacionamento para autos de pequeno porte, área de manobras, banheiro feminino e masculino, escada, poços dos elevadores
guarita, local para área livre/ lazer, praça da consciência ambiental, deck, chuveirão, piscina, hall comum, ante-câmara, sala técnica, lixeira,
local para plataforma de P.N.E., rampa de acesso, escada de acesso e jardineiras.
Pavimento Tipo ( 10 ): hall dos elevadores, poços dos elevadores, sala técnica, ante-câmara, escada e 08 (oito) apartamentos tipo.
Pavimento Cobertura ( 1 ): hall dos elevadores, poços de elevador, escada, ante-câmara, Salão de festas, banheiros, brinquedoteca, academia
e terraços descobertos
Coberta: reservatório superior e casa de máquinas.

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS
Todas as unidades das colunas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 são constituidas de sala de estar/jantar, 01 (um) quarto, 01 (um) gabinete, 01 (uma)
suite, wc social, cozinha/serviço.

