
CAPTAÇÃO DE TERRENOS

Se você tem um 
terreno e que 

transformá-lo em um 
GRANDE NEGÓCIO,

faça contato com 
a . Fórmula



A CONSTRUTORA FÓRMULA
Há 13 anos no mercado, a Construtora Fórmula prioriza a qualidade 
de seus empreendimentos, assim como o atendimento diferenciado 
e a inovação, com o objetivo de proporcionar aos clientes 
satisfação e bem-estar.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE
A Construtora Fórmula tem como missão ser reconhecida como
referência de lealdade, ética e profissionalismo nas edificações
comerciais e residenciais, próprias ou de terceiros, buscando
sempre a satisfação de seus clientes.

CERTIFICADOS



PREMISSAS PARA AVALIAÇÃO DE
NOVOS NEGÓCIOS

- Localização no estado de Minas Gerais.

- Áreas a partir de 5.000m  localizadas 

em regiões de concentração urbana.

- Terrenos com legislações/ zoneamento 

favoráveis à implantaçãode residenciais 

Multifamiliar Vertical e Horizontal 

(análise a ser realizada pela Fórmula).

- As áreas serão negociadas por Compra 

à Vista ou Permuta (com composição

de percentual que atenda ambas as partes).
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PREÇO

A Construtora Fórmula não busca 
áreas em razão de preço por 
metro quadrado, e sim pela 

qualidade destas. 
Sendo assim, vamos analisar 

toda e qualquer proposta recebida. 
Trabalhamos com compras nas

 mais variadas formas de permuta
e em dinheiro!



DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA
AVALIAÇÃO DO TERRENO
- Ponto Google (localização por imagem ou arquivo .kmz) com

marcação dos limítrofes do terreno.

- Registro/ Matricula atualizado (proveniente de um Cartório de

Imóveis do Município).

- IPTU ou ITR (o mais recente que tiver)



DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA
AVALIAÇÃO DO TERRENO

- Informação Básica

de Edif. ou Parcelamento 

do Solo atualizada

(proveniente da Prefeitura).

- Levantamento topográfico/

planialtimétrico.

- Laudo Ambiental da área

com levantamento das

árvores existentes.

- Fotografias do terreno.



CONSTRUTORA FÓRMULA

- A  é uma empresa oficialmente Construtora Fórmula

 no mercado de imóveis.COMPRADORA DE TERRENOS

- Entre em contato conosco que daremos toda atenção

e apoio necessário para realizarmos !BONS NEGÓCIOS

(31) 3324-1575
novosnegocios@construtoraformula.com.br
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