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CONSTRUTORA

Um compromisso
com seu projeto de vida.

(24) 2252-9471
www.solaconstrutora.com.br
Rua Lincoln de Almeida Peçanha, 200
Vila Isabel - Três Rios - RJ - CEP 25.815-112

Morar bem, com estilo. Você pode, você merece esta vida!

CONSTRUTORA

Localização

Porque você é único no modo de viver, no jeito de sonhar!
A Sola Construtora é uma empresa que está no mercado há 16 anos. O seu objetivo é realizar o sonho da casa própria para inúmeras famílias. A construtora acredita
que a diferença são as pessoas por trás dos tijolos e do concreto de suas obras. Desde 1999 já proporcionou a realização deste sonho a milhares de famílias na cidade
de Três Rios - RJ.
Agora prosseguindo com sua fase de expansão estende seus lançamentos para outros municípios da região.

METALÚRGICA
BARRA DO PIRAÍ

Rubi

COLÉGIO ESTADUAL
NILO PEÇANHA

Com o lançamento do Residencial Rubi, situado em Barra do Piraí, oferece a seus compradores uma empreendimento de 160 apartamentos com sala de estar,
refeições, cozinha, área de serviço, 02 quartos, banheiro e varanda. Apartamentos adaptados a portadores de necessidades especiais, prédios com elevador, perto do
centro da cidade e facilidade de transporte público, o que o credencia como a melhor opção de negócio entre os lançamentos imobiliários de sua categoria.
O empreendimento é estruturado na forma de condomínio fechado, com salão de festas, segurança 24 horas, estacionamento, lixeira seletiva e medidores individuais
de água, luz e gás, proporcionando maior conforto e bem estar a seus proprietários.

BARRAGEM USINA
SANTA CECÍLIA
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4.

Haverá 01 (um) apartamento, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos,
01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de 0,00628, com área privativa
real de 51,04 m², área de uso comum proporcional real de 26,00 m², perfazendo um total de
área real por unidade de 77,04 m².

5.

Haverá 14 (quatorze) apartamentos, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois)
quartos, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de 0,00627, com área
privativa real de 50,99 m², área de uso comum proporcional real de 25,98 m², perfazendo um
total de área real por unidade de 76,97 m².

6.

Haverá 07 (sete) apartamentos, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos,
01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de 0,00697, com área privativa
real de 56,68 m², área de uso comum proporcional real de 28,88 m², perfazendo um total de
área real por unidade de 85,56 m².

7.

Haverá 07 (sete) apartamentos, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos,
01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de 0,00620, com área privativa
real de 50,38 m², área de uso comum proporcional real de 25,67 m², perfazendo um total de
área real por unidade de 76,05 m².

8.

Haverá 128 (cento e vinte e oito) apartamentos, com sala de estar e jantar com varanda, 02
(dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de 0,00621, com
área privativa real de 50,48 m², área de uso comum proporcional real de 25,72 m²,
perfazendo um total de área real por unidade de 76,20 m².

I – DO OBJETIVO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA.
O objetivo da incorporação imobiliária, sujeita ao regime da Lei n° 4.591/1964 e legislações supervenientes, é a construção do empreendimento imobiliário
denominado “RESIDENCIAL RUBI” que será edificado na totalidade do terreno descrito na introdução.
O “RESIDENCIAL RUBI” será erguido nos moldes do projeto aprovado pela Prefeitura do Município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo
administrativo n° 14.771/2014, aprovado em 26/06/2015 e terá finalidade unicamente residencial.
II – DO TERRENO.
Uma área de terras medindo em seu todo 5.994,16m² (cinco mil, novecentos e noventa e quatro metros e dezesseis decímetros quadrados), situada a Rua
Antônio da Silva Brinco, S/N, Oficinas Velhas, Barra do Piraí - RJ, de acordo com AVERBAÇÃO N° 01 – 8.669 com as características e confrontações, descritas na
introdução deste.
III – DO TIPO DO EMPREENDIMENTO.
O “RESIDENCIAL RUBI” que será localizado na Rua Antônio da Silva Brinco, nº 926, Oficinas Velhas, na cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro,
constitui–se um condomínio residencial com 05 (cinco) blocos sendo denominados blocos A, B, C, D e E, sendo sua destinação residencial com suas convenções e
regimentos próprios, com 08 (oito) pavimentos e 04 (quatro) apartamentos por pavimento.

Todos os apartamentos terão o seguinte acabamento:
1-

Salas: pisos com revestimento em contrapiso, com acabamento áspero e soleira em
granito na porta de entrada e no acesso à varanda, paredes com revestimentos de gesso liso,
acabamento em pintura PVA sem massa, sem rodapé e tetos com revestimento de gesso liso,
acabamento em pintura PVA sem massa, sem peitoril.

2-

Banheiros: pisos com revestimento cerâmico 20x20 com acabamento esmaltado, com
soleira em granito, as paredes internas dos boxes terão revestimento em azulejo 20x30,
demais paredes com acabamento em pintura PVA sem massa e rodapé cerâmico. Tetos
rebaixados em placas de gesso, pintura PVA sem massa, lavatório e vaso de louça branca,
metais cromados e peitoril de granito. Não serão fornecidos e instalados chuveiro e ducha
higiênica.

3-

Cozinhas: pisos com revestimento cerâmicos 20x20 com acabamento esmaltado, com
soleira em granito, paredes com revestimento em azulejo acima da bancada da pia, demais
paredes com acabamento em pintura PVA sem massa e rodapé cerâmico, tetos em gesso liso,
acabamento em pintura PVA sem massa, metais cromados, sem peitoril.

Serão 05 (cinco) blocos multifamiliares contendo 32 (trinta e dois) unidades cada, sendo todas unidades tipo.
Neste mesmo diapasão, o empreendimento perfaz em números totais 160 (cento e sessenta) unidades autônomas apartamentos, dispondo ainda de
estacionamento com capacidade de 84 (oitenta e quatro) vagas de garagem não vinculadas às unidades de apartamentos mas que serão destinados ao uso dos
mesmos.
IV - DA PARTE PRIVADA.
Existirão 05 (cinco) tipos de apartamentos sendo:
1.

Haverá 01 (um) apartamento, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de
0,00628, com área privativa real de 51,07 m², área de uso comum proporcional real de 26,02 m², perfazendo um total de área real por unidade de 77,09 m².

2.

Haverá 01 (um) apartamento, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de
0,00608, com área privativa real de 49,46 m², área de uso comum proporcional real de 25,20 m², perfazendo um total de área real por unidade de 74,66 m².

3.

Haverá 01 (um) apartamento, com sala de estar e jantar com varanda, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha, área de serviço, com fração ideal de
0,00686, com área privativa real de 55,78 m², área de uso comum proporcional real de 28,42 m², perfazendo um total de área real por unidade de 84,20 m².

4-

Quartos (Dormitórios): pisos com revestimento em contrapiso e com acabamento áspero,
sem soleira, paredes com revestimento em gesso liso com pintura PVA sem massa, sem
rodapé, tetos com revestimento em gesso liso com pintura em PVA sem massa e com peitoril
em granito.
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5-

67-

Área de serviço: pisos com revestimento em cerâmica 20x20 com acabamento esmaltado, sem soleira, paredes revestimento em azulejo 20x30, com
acabamento em pintura PVA sem massa e rodapé cerâmico. Tetos rebaixados em placas de gesso, pintura PVA sem massa, lavatório e vaso de louça branca,
metais cromados e peitoril de granito.
Circulação: pisos com revestimento em contrapiso e com acabamento áspero, sem soleira, paredes com revestimento em gesso liso, acabamento em
pintura PVA sem massa, sem rodapé e tetos com revestimento em gesso liso e pintura PVA sem massa, sem peitoril.
Varandas: pisos com revestimento em contrapiso, com acabamento áspero, e soleira em granito no acesso à sala, paredes revestimento em massa
única/pronta com acabamento em pintura acrílica sem massa, sem rodapé, e tetos com revestimento em massa pronta, com acabamento em pintura PVA
sem massa e peitoril em granito e guarda corpo metálico.

V – DAS PARTES COMUNS.

9.

Cozinha: Pisos em revestimento cerâmico e acabamento esmaltado com soleira de
granito, paredes com revestimento em massa pronta com acabamento em pintura PVA sem
massa com rodapé cerâmico, tetos com revestimento em gesso liso, acabamento em pintura
PVA sem massa e peitoril/chapins em granito, bancada em mármore sintético com cuba
incluída e metais cromados.

10.

Água potável: Rede de distribuição com instalação para atender medidores individuais.

11.

Esgotos Sanitários: Fossa, filtro e rede coletora.

12.

Águas pluviais: Galerias coletoras.

13.

Telhados: estrutura metálica, cobertura com telhas metálicas trapezoidal.

14. Estacionamento: Externa, com arruamentos em piso inter travado de concreto, dentro das
normas técnicas para atender ao fluxo de veículos, em um total de 84 (oitenta e quatro) vagas
gramadas com acesso concretado em sua extensão sob a trajetória dos automóveis, vagas
estas demarcadas, não vinculadas às unidades, sendo seu uso aleatório.
15. Instalações Elétricas e telefônicas: eletroduto flexível e conduíte, fios e cabos de cobre
encapado, caixas 4X2 e 4X4 em PVC, interruptores simples em PVC e quadros (disjuntores)
conforme projeto.

O empreendimento terá em toda sua área externa às unidades:

16.

1.

Escadas: Piso com revestimento em ardósia com acabamento natural, sem soleira, paredes com revestimento gesso liso e pintura PVA sem massa,
rodapé em pintura, e teto com revestimento de gesso liso e pintura PVA sem massa, sem peitoril.

17.

2.

Hall de circulação: pisos em ardósia e acabamento natural com soleira em granito, paredes com revestimento de gesso liso, em pintura PVA sem massa e
rodapé em ardósia, tetos com revestimento gesso liso e em pintura PVA sem massa, sem peitoril.

Baseados nas normas ABNT – NBR 7229/93 e NBR 13969/97, foi adotado ETE para
solucionar o tratamento dos esgotos.

3.

Guarita (Portaria): Piso com revestimento cerâmico com acabamento esmaltado e soleira em granito, paredes com revestimento de gesso liso com
acabamento em pintura PVA sem massa e rodapé cerâmico, tetos com revestimento de gesso liso, acabamento em pintura PVA sem massa com peitoril em
granito.

O sistema será composto por conjunto RAFA de manto de lodo e REATOR anaeróbio de leito
fixo. Estes equipamentos produzirão um efluente que atenderá plenamente aos padrões
estabelecidos pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CONCESSIONARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO e ENQUADRAMENTO NAS NORMAS DE DELIBERAÇÃO CECA 4886 de 25/09/2007.

4.

Estacionamento: terá capacidade para 84 (oitenta e quatro) vagas de estacionamento, piso inter travado de cimento.

5.

Fachadas: Paredes com revestimento em massa pronta/única, acabamento pintura acrílica sem massa, com peitoril de granito.

6.

Lixo, depósito: Pisos em revestimento cerâmico e acabamento esmaltado com soleira em granito, paredes em revestimento de gesso liso, pintura PVA
sem massa, com rodapé cerâmico, tetos de revestimento em gesso liso e acabamento em pintura PVA sem massa, sem peitoril.

7.

Banheiros: Pisos com revestimento em cerâmica e acabamento esmaltado, com soleira em granito, paredes com revestimento em gesso liso, pintura em
PVA sem massa, rodapé cerâmico, teto com revestimento em gesso liso e pintura PVA sem massa com peitoril/chapins em granito, louças brancas e metais
cromados, conforme projeto, sem o fornecimento e instalação de chuveiro e ducha higiênica.

8.

Salão de festas: Pisos em revestimento cerâmico e acabamento esmaltado com soleira de granito, paredes com revestimento em gesso liso com
acabamento em pintura PVA sem massa com rodapé cerâmico, tetos com revestimento em gesso liso, acabamento em pintura PVA sem massa e
peitoril/chapins em granito.

Instalações Hidrossanitárias: Tubulações das redes de água e esgoto de PVC.

Estação de tratamento de esgoto: O sistema de tratamento de esgotos é constituído por
REATORES ANAERÓBIOS de fluxo ascendente RAFA.

CARACTERISTICAS DO SISTEMA: Alta capacidade de remoção de carga orgânica – acima
80%. Garantia de total estanquidade, evitando contaminação do lençol freático.
OPERAÇÃO: Os sólidos serão retirados a cada 06 (seis) meses por caminhão de limpeza
especializada, sob as expensas do condomínio.
VI – DA INFRAESTRUTURA
As fundações nos blocos de apartamentos serão executadas conforme perfil de sondagem e
projeto estrutural, estando previstas fundações em estaca hélice continua monitorada em alguns
blocos e outros blocos em sapatas, de acordo com projeto estrutural.
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VII – SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA
A estrutura convencional será de alvenaria estrutural com laje pré-moldada.
A alvenaria estrutural serão em blocos concreto e cerâmicos estruturais de 14 X 19 X 39 cm com argamassa e groute que atenderão aos requisitos das normas
técnicas da ABNT.
A cobertura terá sua estrutura metálica, com sua estrutura soldada pelo processo de arco – submerso, telha metaliza trapezoidal, sendo utilizados calhas e
condutores metálicos e rufos em chapa metálica, onde necessário.

c) Instalações para prevenção de incêndios:
·

Serão executados de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, dentro dos
padrões da ABNT.

·

Instalação de hidrantes de parede.

·

Instalação de extintores.

·

No térreo, tipo projeto específico.

IX– DAS PARTES DE PROPRIEDADE COMUM A TODOS.
São aquelas definidas pelo artigo 1.331, parágrafo 2° do Código Civil Brasileiro e pelo artigo 3°
da lei de Condomínio e Incorporação (Lei 4.591/1964), e constantes da inclusa Minuta de Convenção de
condomínio, cuja utilização será por todos os condôminos da Edificação, independentemente da
localização das unidades autônomas.

As calhas serão impermeabilizadas com manta, conforme normas ténicas vigentes.
X– DECLARAÇÃO DE ESTACIONAMENTO (GARAGEM).
VIII – CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES.
a) Instalações elétricas:
·

Serão executadas de acordo com os padrões da ABNT.

·

Circuito fechado de TV (somente tubulação);

·

Instalação completa para apartamentos e banheiros (exceto as luminárias e qualquer tipo de equipamento como, mas não se limitando à aparelho de ar
condicionado, chuveiro, aquecedores, e etc).

·

Nas áreas comuns com instalação completa com as luminárias (exceto qualquer tipo de equipamento como, mas não se limitando à aparelho de ar
condicionado, chuveiro, aquecedores, e etc).

A incorporadora declara para os devidos fins que o empreendimento “Residencial Rubi” com 160
(Cento e sessenta) unidades de apartamentos, cada apartamento correspondendo uma fração ideal,
respectivamente, na área total e na sua edificação, com 84 (oitenta e quatro) vagas demarcadas, não
vinculadas as unidades, para veículos correspondendo a 52,50% do numero de apartamentos, em um
pátio de estacionamento, sendo sua utilização definida no momento de cada ocupação de forma
aleatória.
XI– DA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA E DA OBRA.
Esta incorporação imobiliária é feita com fundamento na lei 4.591/1964, onde o incorporador é a
empresa proprietária e construtora de acordo com os atos constitutivos anexo a este “Memorial de
Incorporação” com fulcro no artigo 31, alínea “a” e “b” da Lei 4.591/1964.
Declara, ainda, sob as penas da lei que o regime contratado para a construção do prédio será o da
CONSTRUÇÃO A PREÇO FECHADO.
XII – DISPOSIÇÕES GERAIS

b) Instalações hidro sanitárias:
·

Serão executadas de acordo com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, dentro dos padrões da ABNT;

·

Instalação de rede de água fria de acordo com projeto específico.

·

Instalação de rede de esgoto sanitário de acordo com projeto específico.

A proprietária/construtora/incorporadora reserva-se o direito de substituir quaisquer dos
acabamentos e equipamentos discriminados neste memorial em decorrência da falta dos mesmos no
mercado ou desajustes de preço em relação a produtos similares.
Não serão permitidas visitas por parte dos condôminos à obra, a não ser nos casos excepcionais,
com autorização escrita da Construtora e com hora marcada, com pelo menos dois dias se
antecedência, sempre na presença do Engenheiro da obra. Estas visitas, em hipótese alguma, serão
concedidas durante 60 (sessenta) dias anteriores à data da entrega da obra, pois os serviços de
acabamentos finais, pintura e limpeza ficam prejudicados.
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Apto. Tipo
Bloco A:
Colunas 01 e 02
Área Construída: 51.40 m²
Coluna 04
Área Construída: 50.80 m²
Blocos B a E:
Colunas 01, 02, 03 e 04.
Área Construída: 50.80 m²

Poente

BLOCO E
COLUNA COLUNA
03
01

BLOCO C

BLOCO D

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

N

COLUNA COLUNA
04
02

BLOCO B

SALÃO DE
FESTAS

BLOCO A
COLUNA COLUNA
03
01

Nascente

NOTAS:
1 - A DECORAÇÃO E OS ACESSÓRIOS SÃO MERA SUGESTÃO.
2 - OS ACABAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO ESTÃO ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
3- ESTAS PLANTAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÕES DECORRENTES DO ATENDIMENTO
DAS POSTURAS MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS E DO LOCAL.
4 - AS ÁREAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE 5%.
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Apto. Adaptado

Bloco A:
Coluna 03
Área Construída: 57.10 m²

Poente

BLOCO E
COLUNA COLUNA
03
01

BLOCO C

BLOCO D

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
03
01

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

COLUNA COLUNA
04
02

N

COLUNA COLUNA
04
02

BLOCO B

SALÃO DE
FESTAS

BLOCO A
COLUNA COLUNA
03
01

Nascente

NOTAS:
1 - A DECORAÇÃO E OS ACESSÓRIOS SÃO MERA SUGESTÃO.
2 - OS ACABAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO ESTÃO ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
3- ESTAS PLANTAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÕES DECORRENTES DO ATENDIMENTO
DAS POSTURAS MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS E DO LOCAL.
4 - AS ÁREAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE 5%.
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