


• Apresentação Institucional da
Construtora Tarjab e da
Incorporadora Meritor;

• Apresentação Geral do
Empreendimento;

• Informações sobre o status do
Processo de Vistoria das
Unidades e Área Comum;

• Deliberação da Indicação de Administração Condominial da Mérito
Consultoria de Imóveis S.C. Ltda

• Eleição do Síndico, Subsíndico e Conselho Deliberativo para
Instituição do Condomínio de Uso;

• Assuntos de Interesse Geral.





MISSÃO

Desenvolver e realizar 

empreendimentos imobiliários 

promovendo a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental.

VALORES

• Foco no Cliente

• Transparência

• Ética

• Simplicidade

• Comprometimento



Uma empresa comprometida 

em garantir sempre o melhor.



87 empreendimentos

entregues

6.997 unidades

1.012.209,12 m²

9 empreendimentos

em construção

975 unidades

101.599,22 m²

Quando compra um apartamento da Tarjab, o cliente

vira um amigo nosso e é recebido como um parceiro, um

companheiro, uma pessoa especial.”



A preocupação da Tarjab com seus empreendimentos 

vai além da qualidade, inovação e design: olhamos 

para os impactos que eles exercem sobre a sociedade e 

nos recursos naturais do meio ambiente.

Obras em processo de certificação Procel e AQUA: um 

produtos diferenciado, competitivo e com grande valor 

agregado.







Peitoris das janelas e 
sacadas em granito



Peitoris das janelas e 
sacadas em granito







TODOS OS VIDROS DO 

TÉRREO SÃO LAMINADOS









- Calçada 
Permeável

- Infra estrutura de 
Medição Remota de Água

- Sensores de 
presença nos halls

- Janelas com persianas 
de enrolar 

- Infra estrutura para o 
sistema de aquecimento solar



Medição Remota

 Infra estrutura para medição remota de água. 



Gerador de Conforto

 Infra estrutura para gerador de conforto. 



Gerador de Conforto

 A Infraestrutura está projetada para atender um gerador de conforto que 
estará em operação quando faltar energia da ELETROPAULO alimentando os 
seguintes equipamentos: 

 a) Iluminação dos Subsolos , térreo interno , escadarias e hall dos pavimentos 
tipos

 b) Portões Elétricos 
 c) Bombas de recalque de água potável , servidas e pluviais 
 d) Elevadores com sistema DAFEE para operação de um elevador do Ed. 

Residencial e 01 elevador para o Ed Comercial
 e) Bomba de Incêndio para o Ed Residencial 



Calçada Permeável 



Janelas com Persianas de Enrolar



Infraestrutura para Aquecimento Solar



Sistema de aquecimento instalado: 
Central de gás e Caixa de acumulação



RESERVATÓRIOS INSTALADOS

- SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL COM TANQUES DE ACUMULAÇÃO 

- ED RESIDENCIAL

- SUBSISTEMA POR GRAVIDADE: 

• 02 RESERVATÓRIOS TERMICOS EM AÇO CARBONO COBREADO DE 1.000 litros 

• 03 AQUECEDORES DE PASSAGEM RHEEM – 35 litros 

- SUBSISTEMA PRESSURIZADO: 

• 01 RESERVATÓRIO TERMICO EM AÇO CARBONO COBREADO DE 1.000 litros 

• 02 AQUECEDORES DE PASSAGEM RHEEM – 35 litros

- RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 

- ED RESIDENCIAL

• 06 RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO DE 4.000 LITROS – TOTAL: 20.000 LITROS - CAIXAS INFERIORES 

• 02 RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO DE 19.000 LITROS - TOTAL: 38.000 LITROS - CAIXAS SUPERIORES

- ED COMERCIAL

• 02 RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO DE 4.000 LITROS - TOTAL: 8.000 LITROS - CAIXAS INFERIORES

• 02 RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO DE 13.000 LITROS - TOTAL: 26.000 LITROS – CAIXAS SUPERIORES



Sensores de Presença

 Sensores de presença nos halls e na escadaria.



Argamassa Projetada - Fachada



Impermeabilização







3º e 2º Subsolo



1º Subsolo



Térreo







 Vistoria Técnica das Unidades :

 Já foram executados 100% das vistorias da torre residencial, seguindo a

sequencia do 13° pavimento ao 2° pavimento, temos 3 unidades em processo

de agendamento para re-vistoria;

 Já foram executados 100% das vistorias da torre comercial, seguindo a

sequencia do 4° pavimento tipo ao 1ºsubsolo; temos 1 unidade em processo

de agendamento para re-vistoria;

 As chaves serão entregues a partir do dia 14 de agosto de 2015 para as

unidades quitadas;

 Implantação do Condomínio de Uso pelo síndico e equipe eleita nesta

assembleia para controle do acesso.





 Vistoria Técnica das Áreas Comuns :

 Será agendada em conjunto com a equipe eleita

(síndico, subsíndico e conselho)

 Sugestão de agendamento para dia 13/08/2015 às

07:00h, para parte civil e para itens de decoração;



- Os Manuais  do  Proprietário  e  das  Áreas  Comuns  foram elaborados    para    
ajudá-los    na    correta   utilização   e manutenção  do imóvel, na certeza de 
assegurar a qualidade do mesmo;

- Eles contém informações como características construtivas, cuidados necessários  
durante as operações de limpeza e conservação, além de algumas dicas sobre 
segurança e economia.



CUIDADOS

- Perfuração de paredes :

Antes  da  colocação  de quadros,  armários  ou  outros objetos,   consultar   nos   
Manuais,  os   desenhos   com  a localização  das  tubulações hidráulicas  e  da  
estrutura;

imagens meramente ilustrativas



VIDA ÚTIL

- Período de tempo em que o edifício e/ou seus sistemas se prestam para as quais 
foram projetados e construídos considerando a periodicidade e a correta 
manutenção especificada nos manuais de uso, operação e manutenção

PRAZOS DE GARANTIA
- Período em que o Construtor responde 
pela adequação do produto ao seu 
desempenho, dentro do uso que 
normalmente dele se espera;

- Solidez e segurança - 5 anos;

- Demais itens, verificar  os Manuais do 
Proprietário e das Áreas Comuns.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA



MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Contratos de Manutenção Preventiva

 Elevadores;
 Automação de Portões;
 Bomba de Pressurização;
 Pareamento de Telefonia e Interfonia;
 Quadro de Força;
 Paisagismo
 Limpeza de caixas d’água potável
 Fachada
 Equipamento de Ginástica
 Infraestrutura para CFTV e Segurança Perimetral
 Local previsto para futura instalação do Gerador de Conforto



Assistência Técnica
 A Assistência técnica será prestada pela Construtora Tarjab.

 A Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia
estabelecidos, o serviço de Assistência Técnica, reparando sem ônus, os
defeitos verificados na forma prevista nos Manuais.

 Caberá ao Proprietário e/ou Síndico solicitar formalmente a visita de
representante da Construtora, sempre que os defeitos se enquadrarem
dentre aqueles integrantes da garantia, através dos meios de contato da
Construtora Tarjab, por telefone, e-mail ou pelo site.

 Será realizada uma apresentação da equipe de assistência técnica e
Qualidade da Tarjab para orientações e diretrizes em relação a
documentos, manutenções preventivas e gestão das áreas comuns e
equipamentos.



Serão Entregues ao Síndico:

 Cópia física dos documentos:

 Projeto aprovado da Prefeitura;

 Projeto aprovado da Eletropaulo (Concessionária de Energia);

 Projeto aprovado da Sabesp (Concessionária de água); 

 Projeto aprovado da Comgás (Concessionária de gás);

 Projeto Aprovado do Corpo de Bombeiros ;

 Certificado de conclusão de obras – Auto de conclusão

 Cópia do Alvará de Aprovação e Execução;



Relação de documentos entregues na maleta do síndico
 ART de Fundação;

 ART de Instalações elétricas e Hidráulicas;

 ART de Instalações de Gás;

 ART de Estrutura;

 ART de Instalação da Passarela Metálica;

 ART de Responsabilidade Técnica;

 Alvará de Instalação e Funcionamento dos Elevadores (Atlas e Thyssen);

 AVCB – Auto de Vistoria do Copo de Bombeiros e para-raios;

 Manual de Limpeza e Conservação do Piso vinílico;

 Manual de Elevadores;

 Manuais das Bombas do Edifício;

 Laudo de Higienização dos Reservatórios Superiores e Inferiores;

 SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas;

 ART e Laudo de Selagem Corta-fogo em Shafts; 



 A mudança deve ser comunicada e

agendada com o Síndico e/ou

Zelador (data e hora marcada).

 Deverá ser limitado um número de

mudanças por dia, para evitar

transtornos ao Condomínio e aos

Proprietários.



 Reformas só poderão ser executadas após a entrega das chaves
(assinado o Check-list de Vistoria Técnica sem pendências e o Termo de
Recebimento de Chaves);

 As reformas deverão ser comunicadas e
autorizadas pelo Síndico, pois existem riscos à
terceiros (vizinhos) e ao Condomínio, podendo
ocorrer até a perda de garantias;

 O horário e acesso dos prestadores de serviços
das reformas deverão respeitar o Regulamento
Interno do Condomínio;

 A partir de 18 de abril de 2014 entrou em
vigor a NBR 16280 que regulamenta as
novas exigências sobre reformas em
unidades residenciais.

 ART para itens de solidez e segurança.



 Está localizado em depósito no subsolo o armazenamento da

Reserva Técnica de pisos cerâmicos e azulejos.

 A Reserva Técnica não pode ser utilizada para reformas

particulares, apenas para uso exclusivo da Assistência

Técnica da Tarjab.







 Critérios para Eleição do Síndico :

 Isenção da taxa condominial ordinária (equivalente ao apartamento

duplex);

 Mandato de 1 ano.



• Síndico (a)  - Residencial / Comercial: 

• Subsíndico (a) – Ed Residencial: 

• Subsíndico (a) – Ed Comercial: 

• Residencial/ Comercial:

• Conselheiro Titular 1: 

• Conselheiro Titular 2: 

• Conselheiro Titular 3:

• Suplente 1 :

• Suplente 2:



 Taxa Condominial :

 Os valores serão calculados com base na fração ideal de cada unidade.

• Despesas ordinárias:

• R$ 450,00 para as unidades duplex

• R$ 600,00 para as unidades de dois dormitórios.

• A partir de R$ 300,00 para as unidades comerciais.

 Arrecadação extraordinária: será verificado na próxima assembleia.

 Valores provisórios por 3 meses com vencimento todo dia 1º de cada mês.





Fone: 11-5591 6099

E-mail:  relacionamento@tarjab.com.br

E-mail: assistenciatecnica@tarjab.com.br

Fone: 11-5591 6049




