
Aptos. Sinal Contrato FGTS
Financiamento CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL
Total

210 40.505,51 40.505,51 47.060,00 188.240,00 316.311,02

206 - 207 45.855,51 45.855,51 44.920,00 179.680,00 316.311,02

409 53.282,80 53.282,80 47.060,00 188.240,00 341.865,60

606 60.281,47 60.281,47 44.920,00 179.680,00 345.162,94

807 58.031,47 58.031,47 45.820,00 183.280,00 345.162,94

1007 -1207 59.557,87 59.557,87 45.820,00 183.280,00 348.215,73

1305 57.607,87 57.607,87 46.600,00 186.400,00 348.215,73

1301 54.010,98 54.010,98 48.520,00 194.080,00 350.621,97

OBSERVAÇÕES:

V.01

2 - FINANCIAMENTO BANCÁRIO em até 420 meses após a entrega das chaves e sujeito à aprovação de cadastro junto à instituição financeira; 

3 -A assinatura do contrato com a Instituição Financeira é imediata. Após a assinatura, a parcela do financiamento ficará fixa até que a instituição financeira inclua de acordo com critérios próprios o 

empreendimento na fase de amortização;

4 - Documentação necessária para aprovação da carta de crédito junto a Instituição Financeira:

4.1 - Renda Formal: RG, CPF, certidão de estado civil, comprovante de residência, último contracheque ou os seis últimos em caso de comissão, hora extra etc. e última declaração de IR (completa com 

recibo);

1 - Correção pelo IGPM + 1% ao mês pela TABELA PRICE (pronto para morar);

Valores deMarço/2018

AVENIDA SUL GOVERNADOR CID SAMPAIO, N°  5061 - IMBIRIBEIRA

(À menos de 500 metros do SHOPPING CENTER RECIFE)

OS APARTAMENTOS: O EMPREENDIMENTO:

Sala para 2 ambientes, 2 quartos sociais, WC social, cozinha e área de

serviço. Cada unidade terá direito a 01 (uma) vaga de garagem.   

           

Terminações 1, 2, 3, 4, 9 e 10 (aproximadamente) - 45,26m² com varanda 

Terminações 5, 6, 7 e 8 (aproximadamente) – 42,61m² sem varanda

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

01 torre residencial composta de 17 pavimentos de apartamentos, sendo 10 unidades por andar,

totalizando 170 unidades. O edifício será composto de guarita com WC, central de gás, gerador, 3

elevadores (2 sociais), piscina com deck, salão de festas com WC feminino e masculino, gazebo,

sauna, sala de ginástica e mini campinho.  

8 - Esta tabela  poderá ser alterada a qualquer tempo pela empresa;

Telefones da Duarte Construções: (81) 3424-6894 / (81) 99139.9170 ( Sr. João Felipe )

www.duarteconstrucoes.com.br

4.1.1 - Clientes que utilizarão FGTS: documentos exigidos no item 4.1 acrescidos de cópia da CTPS e cartão do PIS; 

4.2 - Renda Informal: RG, CPF, certidão de estado civil, comprovante de residência, contrato social e Pró-labore (quando empresário), DECORE + DARF, 06 últimos meses dos extratos bancários, última 

declaração de IR (completa com recibo) e despesas dos últimos 6 meses;

5 - Memorial de Incorporação devidamente registrado no 1º R.G.I. sob a matrícula de número R-6 99.790; 

6 - Será de responsabilidade do Promissário Comprador o pagamento das taxas de foro, que passarão a incidir sobre o imóvel, após transferência do mesmo;

7 - Recomendamos que sejam esclarecidos todos os pontos e dúvidas relativas ao empreendimento, junto à nossa equipe de vendas;

http://www.duarteconstrucoes.com.br/

