
1. Imóvel: Prédio Comercial e respectivo terreno 
 
2. Localização: Rua Fernando de Noronha, 225 (acesso ela frente) 

Rua Quatingá, 22 (acesso pelos fundos) 
 
3. Bairro: Saúde ( Próx. Ao Metro Praça da Árvore) 
 
4. Total de área construída -  475 m2 – 4 pavimentos 
5. Total de área do terreno -  248 m2 
 
6. Tipo de construção – concreto e alvenaria 
 
7. Distribuição das áreas físicas: 

 
1º Piso = Estacionamento (nível rua) 
2º Piso = Subsolo II 
3º Piso = Subsolo I 
4º Piso = Térreo 
5º Piso = 1º andar 
6º Piso = Piso Superior Externo 

 
Elevador 
O imóvel contém 1 elevador hidráulico, tipo monta carga c/chave de segurança, c/ 
capacidade para até 100 kg, c/ cabine em aço e porta pantográfica c/ pintura 
lavável branca. O elevador está instalado desde o Subsolo II ao 1º andar, servindo 
assim a todos os pavimentos. 

 

Estacionamento: 
Área fechada, no pavimento ao nível rua, c/ capacidade p/ estacionar 8 veículos, c/ 
piso em cerâmica rústica cinza, protegida por portão basculante. Iluminação natural 
e artificial: luz fria, fluorescente, com sensor de presença e farol tipo 
holofotes. Escada de acesso ao Subsolo II.e portão eletronico. 
 

Subsolo II: 
1 amplo salão tomando todo o pavimento, c/ piso cimento queimado verde, lavatório 
branco e paredes do lavatório protegidas com cerâmica fria branca, janelão tipo 
vitrô, basculante, de 4 folhas, c/vidro canelado cristal, c/ proteção de tela- 
mosqueteiro milimétrica, c/ pintura lavável branca c/ grades internas de ferro 
galvanizado, c/ pintura lavável branca. Iluminação artificial: luz fria, 
fluorescente (luz do dia), com sensor de presença. Teto de concreto armado, c/ 
pintura lavável branca. Porta de ferro galvanizado, c/ pintura lavável branca e 
proteção de grade externa ferro galvanizado, c/ pintura lavável branca. Escada de 
acesso ao Subsolo I. 

 

Subsolo I: 
1 amplo salão tomando todo o pavimento, c/ piso cimento queimado verde, 1 lavatório 
branco e paredes do lavatório protegidas com cerâmica fria branca, janelão tipo 
veneziana de correr c/ 4 folhas c/ vidro e fechamento central e 2 janelas tipo 
vitrô, basculante, c/vidro e pintura metálica branca, c/ proteção de tela- 
mosqueteiro milimétrica, c/ pintura lavável branca c/ grades internas de ferro 
galvanizado, c/ pintura lavável branca. Iluminação artificial: luz fria, 
fluorescente (luz do dia), com sensor de presença. Teto de concreto armado, c/ 
pintura lavável branca.Paredes em alvenaria c/ pintura lavável branca e parte em 
divisarias de painéis de PVC, laváveis de cor branca. Portas em painéis de PVC, 
laváveis de cor branca. Escada de acesso ao Térreo. 

 

Térreo: 
Pavimento com 3 salas sendo 1 sala maior e 2 salas menores. Porta de acesso externo 
blindada, de ferro galvanizado. Porta de acesso interno pivotante blindada, de 
ferro galvanizado, revestida de metal, c/ pintura eletrostática branca, e porta 
deslizante, de acesso interno as escadas, blindada, de ferro galvanizado,revestida 



de metal, c/ pintura eletrostática branca. A sala maior c/ janelão tipo veneziana 
de correr, de 6 folhas c/ fechamento central e basculantes na parte superior, 
c/vidros e pintura metálica branca, - paredes de alvenaria c/ pintura lavável 
branca, teto de concreto armado, c/ pintura lavável branca, piso frio, de cerâmica 
levemente rústica, lavável na cor cinza claro. Iluminação artificial: luz fria, 
fluorescente (luz do dia), com sensor de presença.1 lavatório c/ louça sanitária 
branca e parede lavatório protegida c/cerâmica pastilhada lavável cor  azul/branca. 
1 depósito embaixo das escadas, 1 Toilette com ventilação natural: elementos 
vazados na parte superior parede da fachada externa. 1 abrigo independente p/ 
leitura da SABESP / ELETROPAULO c/ portas de alumínio brancas. Escada de acesso ao 
1º andar. 
 
1º Andar: 
Pavimento com 4 salas sendo 3 salas grandes, 1 sala menor, 1 Toilette, 1 copa ou 
refeitório. As salas maiores c/ janela tipo maxium, c/ abertura para fora, em 3 
folhas, esquadrias em aço escovado e vidro temperado azul celeste, espelhado. 
Iluminação em luz fria (luz do dia). Paredes de alvenaria c/ pintura lavável 
branca, teto de concreto armado, c/ pintura lavável branca, piso frio, de cerâmica 
levemente rústica, lavável na cor cinza claro. 1 Toilette com ventilação/iluminação 
natural = clarabóia. Escada de acesso ao Piso Superior Externo. 



Piso Superior: 
Pavimento amplo, c/ 1 lavanderia coberta com tanque e varal e o restante da área 
descoberta. 1 abrigo independente p/ 2 botijão gás, c/portas em alumínio c/pintura 
sintética branca, clarabóia, caixas d’água, gradil tubular de ferro galvanizado, 
antena parabólica, piso frio, em cerâmica rústica cinza, lavável. Escada de acesso 
ao 1º andar. 


