Projeto:
Casas de alto padrão
Modalidade: Construção contratada
PRAÇA: FORTALEZA E RMF/CE

O Projeto

HÁ 21 ANOS SUPERANDO ÀS EXPECTATIVAS – Desde 1996

PÚBLICO ALVO
Nosso sistema construtivo de casas de alto padrão, visa atender proprietários de terrenos
localizados em bairro nobres ou em condomínios de loteamentos de alto padrão, que desejam
segurança, rapidez, pontualidade e o melhor custo benefício na construção, seja para morada ou
investimento.
Deixando claro que nosso objetivo não é apenas vender a construção de uma casa, mas garantir um
excelente patrimônio ou investimento como resultado de nossa expertise, sem a tão comum “Dor de
cabeça na hora de construir” gerada pelos métodos construtivos arcaicos, com a aprovação de projetos
e a legalização da obra, portanto, estamos oferecendo além de um sistema construtivo inovador, uma
solução completa e otimizada, segurança, confiança e tranquilidade.
Sejam bem vindos, vamos juntos construir o futuro dos nossos sonhos.

Carlos Mota – Diretor Grupo Camol, 09/01/2017.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O projeto consiste na construção de casas de alto padrão, pelo sistema construtivo GMP desenvolvido pelo
GRUPO CAMOL, uma solução integrada e otimizada na construção de CASAS DE ALTO PADRÃO, através da
padronização dos processos de cálculo, projeto, fabricação, construção e montagem. Conforme vantagens
abaixo:


Sistema construtivo otimizado onde a superestrutura: Fundações, Pilares, Vigas, Lajes e complementos
são fabricados em série e devido a esta otimização obtivemos uma redução de 50% no prazo de
entrega comparada a uma construção convencional e o não desperdício que além de gerar uma
construção limpa e sem desperdício, resulta na diminuição do preço, cerca de 20% menor no preço
final, o que é um grande diferencial para a venda rápida.



10 anos de garantia estrutural, frente aos 5 (cinco) anos oferecidos pelos modelos construtivos
convencionais.



As casas apresentam até 12 opções de projetos arquitetônicos por área e infinitas possibilidades de
fachada. Com as seguintes opções de área construída: 240 m2, 300 m2, 360 m2, 420 m2, 480 m2 e 540
m2 – Em 03 versões: Luxo Standard, Luxo Master e Luxo Sênior (a partir de 420 m2).



Casas aptas ao financiamento imobiliário pelos Bancos: CAIXA, BANCO PAN, BRADESCO, ITAÚ E
OUTROS. Além de financiamento próprio em até 36 meses (Financiamento máximo de 40% do valor do
imóvel).



Regiões de atuação: Região metropolitana de Fortaleza e nos principais cidades polos do CE, RN e PI.



Público alvo: Famílias das classes A e B;

APRESENTAÇÃO SISTEMA CONSTRUTIVO GMP
CASAS DE ALTO PADRÃO
• Projetos arquitetônicos, estrutural, hidros sanitários e elétricos prontos: Em média
economiza-se de 90 a 120 dias que seriam necessários ao cumprimento destas etapas;
• Agilidade na aprovação da obra junto aos órgãos competentes: Com o projeto arquitetônico
adequado a opção de fachada do cliente, cálculo e projeto estrutural e hidros sanitário prontos
e aptos a aprovação dos órgãos competentes (CREA, CAU, Prefeituras e órgãos Ambientais). O
que agiliza o tempo de despacho e aprovação dos alvarás e licenças de construção;
• Padronização dos procedimentos de fabricação da superestrutura: O que garante maior
controle das inspeções dimensionais e o perfeito alinhamento, prumo e nivelamento da obra;

• Prazo de construção mais rápida do mercado: Com a montagem rápida, segura e
descomplicada, onde a superestrutura (Fundações, Pilares e Vigas) chegam ao canteiro de
obras, organizadas, separadas e aptas a montagem – Em no máximo 10 dias do início da obra
toda a superestrutura está apta ao recebimento das alvenarias e lajes;
• 10 anos de garantia estrutural: O Cliente tem a segurança dos 10 anos de garantia frente aos 5
(cinco) anos de uma construção convencional. Compreende a garantia quanto à fissuras,
vazamentos do telhado e demais vícios de construção;

ESPECIFICAÇÕES POR PADRÃO
Todas as casas construídas através do sistema construtivo GMP são de alto padrão. Ou seja, são de arquitetura atual e
inovadora com responsabilidade ambiental (construção limpa), a opção DUPLEX LUXO STANDART é oferecida nas seguintes
áreas construídas: 240 m2, 300 m2, 360 m2, 420 m2, conforme padrão de acabamento:
Pavimento térreo:
 100% Porcelanato Elisabeth 60 x 60 Tipo A (Exceto cozinha e áreas molhadas);
 Garagem coberta a partir de duas vagas,
 01 escritório ou quarto com WC reversível;
 Cozinha, wc´s, lavabo e área de serviço: 100% revestidos com cerâmica Cerbrás 46 x 46 tipo A – PEI 4;
 Dependência de serviço completa com WC;
 Escada metálica com degraus em granito e corrimões em aço inox;
Pavimento superior:
 Mínimo de 03 suítes (sendo 01 máster);
 100% Porcelanato Elisabeth 60 x 60 Tipo A (Exceto áreas molhadas, piso cerâmico antiderrapante Cerbrás 46 x 46 –
Tipo A);
 WC´s 100% revestidos (Piso e paredes) piso cerâmico antiderrapante Cerbrás 46 x 46 – Tipo A);
 Opções de com ou sem varandas em todas suítes;

Complementos e acessórios:
 Portas tipo paraná pintadas, exceto porta principal (padrão especial), Ferragens modelo standard da marca La fonte,
soleiras em granito comercial, esquadrias em alumínio pintada de branco padrão comercial;
Outros:
 Sistema de coleta e armazenagem das águas pluviais em cisterna de 6 m3 (6.000 litros);
 Cobertura anti-vazamento com sistema de proteção termo-acústica (Manta aluminizada Jongbo);
 Telhado pré-disposto a montagem de energia solar;
 Preparação para sistema de aquecimento de água (chuveiros);
 Preparação para ar condicionado em todas as suítes;

ESPECIFICAÇÕES POR PADRÃO
Todas as casas construídas através do sistema construtivo GMP são de alto padrão. Ou seja, são de arquitetura atual e
inovadora com responsabilidade ambiental (construção limpa), a opção DÚPLEX LUXO MASTER é oferecida nas seguintes
áreas construídas: 300 m2, 360 m2, 420 m2 e 480 m2, conforme padrão de acabamento:
Pavimento térreo:
 100% Porcelanato Elisabeth 72 x 72 Tipo A (inclusive cozinha e áreas molhadas (porcelanato antiderrapante);
 Garagem coberta a partir de duas vagas,
 01 escritório ou quarto com WC reversível;
 Dependência de serviço completa com WC;
 Escada metálica com degraus em granito;
Pavimento superior:
 Mínimo de 04 suítes (sendo 02 másters);
 100% Porcelanato Elisabeth 60 x 60 Tipo A (Inclusive áreas molhadas com porcelanato antiderrapante);
 WC´s 100% revestidos (Piso e paredes) com paginação personalizada por membro da família e nichos em granito;
 Opções com ou sem varandas em todas suítes;
Complementos e acessórios:
 Portas tipo copaíba, porta principal padrão especial, soleiras em granito, ferragens La Fonte padrão luxo, Esquadrias
em alumínio pintada de branco padrão luxo;

Outros:
 Sistema de coleta e armazenagem das águas pluviais em cisterna de 6 m3 (6.000 litros);
 Cobertura anti-vazamento com sistema de proteção termo-acústica (Manta aluminizada Jongbo);
 Telhado pré-disposto a montagem de energia solar;
 Preparação para sistema de aquecimento de água (chuveiros);
 Preparação para ar condicionado em todas as suítes;

ESPECIFICAÇÕES POR PADRÃO
Todas as casas construídas através do sistema construtivo GMP são de alto padrão. Ou seja, são de arquitetura atual e
inovadora com responsabilidade ambiental (construção limpa), a opção DÚPLEX LUXO SÊNIOR é oferecida nas seguintes
áreas construídas: 420 m2, 480 m2, 540 m2 e 600 m2, conforme padrão de acabamento:
Pavimento térreo:
 100% Porcelanato Porto Belo 84 x 84 Tipo A (Exceto áreas molhadas) ou granito na sala de estar e porcelanato
Elisabeth 72 x 72 nos demais ambientes;
 Cozinha com bancadas e ilha em granito (Pré-dispostos a recebimento de móveis);
 Garagem coberta a partir de três vagas cobertas;
 01 escritório ou quarto com WC reversível;
 Dependência de serviço completa com WC;
 Escada metálica com degraus em mármore travertino e guarda-corpo em aço inox;
Pavimento superior:
 Mínimo de 04 suítes (todas másters);
 100% Porcelanato Porto Belo 84 x 84 Tipo A (Inclusive áreas molhadas com porcelanato antiderrapante);
 WC´s 100% revestidos (Piso e paredes) com paginação personalizada por membro da família, bancadas e nichos em
mármore travertino;
 Opções com ou sem varandas em todas suítes;
Complementos e acessórios:
 Portas tipo copaíba com frisos, porta principal padrão especial, soleiras em mármore travertino, ferragens La Fonte
padrão supremo, Esquadrias em alumínio pintada de branco padrão Elite; Hidromassagem na suíte principal;
Outros:
 Sistema de coleta e armazenagem das águas pluviais em cisterna de 8 m3 (8.000 litros);
 Cobertura anti-vazamento com sistema de proteção termo-acústica (Manta aluminizada Jongbo);
 Telhado pré-disposto a montagem de energia solar;
 Preparação para sistema de aquecimento de água, inclusive nas torneiras;
 Preparação para ar condicionado em todos os ambientes;

VALOR M2 X PRAZO CONSTRUTIVO
POR MODELO CONSTRUTIVO

Modelo
Luxo
Standard

Opção x m2 Valor m2 Valor final

Prazo de
construção*

Luxo
Standard

240 m2

1.500,00

360.000,00

3 meses e
meio

Luxo
Standard

300 m2

1.500,00

450.000,00

4 meses

Luxo
Standard

360 m2

1.500,00

540.000,00

4 meses e
meio

Luxo
Standard

420 m2

1.500,00

630.000,00

5 meses

(*) Após emissão do alvará de construção e permissão para trabalho no caso de condomínio
fechado. Tempo médio para emissão do alvará por nossa conta: 60 dias da Contratação, este
prazo pode variar de acordo com as exigências e burocracias dos órgãos expedidores;

VALOR M2 X PRAZO CONSTRUTIVO
POR MODELO CONSTRUTIVO

Modelo
Luxo
Standard

Opção x m2 Valor m2 Valor final

Prazo de
construção*

Luxo Máster

300 m2

1.750,00

525.000,00

4 meses e
meio

Luxo Máster

360 m2

1.750,00

630.000,00

5 meses

Luxo Máster

420 m2

1.750,00

735.000,00

6 meses

Luxo Máster

480 m2

1.750,00

840.000,00

7 meses

Luxo Máster

540 m2

1.750,00

945.000,00

8 meses

(*) Após emissão do alvará de construção e permissão para trabalho no caso de condomínio
fechado. Tempo médio para emissão do alvará por nossa conta: 60 dias da Contratação, este
prazo pode variar de acordo com as exigências e burocracias dos órgãos expedidores;

VALOR M2 X PRAZO CONSTRUTIVO
POR MODELO CONSTRUTIVO

Modelo
Luxo
Standard

Opção x m2 Valor m2 Valor final

Prazo de
construção*

Luxo Sênior

420 m2

2.150,00

903.000,00

6 meses

Luxo Sênior

480 m2

2.150,00

1.032.000,00 7 meses

Luxo Sênior

540 m2

2.150,00

1.161.000,00

Luxo Sênior

600 m2

2.150,00

1.290.000,00 9 meses

8 meses

(*) Após emissão do alvará de construção e permissão para trabalho no caso de condomínio
fechado. Tempo médio para emissão do alvará por nossa conta: 60 dias da Contratação, este
prazo pode variar de acordo com as exigências e burocracias dos órgãos expedidores;

MODELO DE CASA – PADRÃO LUXO STANDART

MODELO DE CASA – PADRÃO LUXO MASTER

MODELO DE CASA – PADRÃO LUXO SÊNIOR

DIVERSAS OPÇÕES DE FACHADAS – A escolha do cliente

INFORMAÇÕES E CONTATO
 O SISTEMA GMP (Good Manufacturing Practices) - Boas Práticas de Fabricação voltado à
construção de casa de alto padrão. Sistema desenvolvido pelo GRUPO CAMOL, através da
parceria e expertise das empresas coligadas CAMOL EPC (Engenharia, Projetos e Construção) e a
SOLIDUS ESTRUTURAS METÁLICAS;
 A patente requerida ao INPI (instituto nacional de propriedade industrial) sob
No. PI 1102760-6/2011.
 Contatos comerciais:
VENDAS: (85) 9 8225-7242 – 9 8861-6344
MOBILES:+ (85) 9 8225-7242 – 9 8861-6344 (TIM e WAPP)
EMAIL´S: vendas@camol.com.br
Sites: www.camol.com.br
Certificações e qualificações do GRUPO CAMOL – Há 22 anos superando as expectativas – Desde 1996:
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Fim
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