
IMPLANTAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS
É muito mais 
excelência 
para você.
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IMPLANTAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS
A Imóveis Crédito Real, com seus mais de 80 anos 
de experiência de mercado, consolida seus serviços
para a área de condomínios, especializando-se 
em gerenciar a instalação e implantação de novos 
condomínios.  Com uma atuação de ponta a ponta em 
todas as quatro importantes fases, a Imóveis Crédito 
Real contempla desde a análise inicial até a entrega 
e administração do condomínio.

AVALIAÇÃO DO PERFIL
Sempre que solicitada, uma equipe especializada 
da Imóveis Crédito Real realiza uma avaliação do projeto,
para estimativa inicial de valores previstos de 
cota condominial, informação esta que ajuda na 
comercialização do empreendimento.
 
PROPOSTA DE SERVIÇOS
Etapa em que o profissional da Imóveis Crédito Real 
visita a obra em andamento e realiza a avaliação 
in loco do ambiente, equipamentos, estrutura física, 
espaços, acessos e todas as características de área 
comum do futuro empreendimento.
 
INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO
Já na fase final do empreendimento, uma equipe 
especializada em instalações de condomínios realiza 
um trabalho prévio dispondo de todo o assessoramento 
a construtora e condôminos para a realização 
da assembleia de instalação.
 
IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO
Após a realização da assembleia de instalação, muitas 
informações, responsabilidades e tarefas com diferentes 
realidades recairão sobre o síndico e o conselho eleito. 
Para ajudar, a Imóveis Crédito Real organiza e apresenta, 
à administração eleita, um plano de ação inicial prevendo
todo o detalhamento operacional, administrativo, 
orçamentário e legal dos primeiros dias e meses 
do condomínio, sempre prestando toda a orientação 
de quais ações prioritárias devem ser tratadas.

Todas as decisões tomadas nas quatro etapas terão importante 
impacto na vida dos moradores. Por isso, conte sempre 
com o serviço especializado da Imóveis Crédito Real.

CENTRAL DE CONDOMÍNIOS

51 3214.1432



CANOAS Rua Dr. Barcelos, 1.077 - loja 5 - Centro - Canoas / CARLOS GOMES 
Av. Carlos Gomes, 1.450 - Auxiliadora - Porto Alegre / CENTRO Rua 
Uruguai, 329 - Centro - Porto Alegre / FLORESTA Av. Benjamin Constant, 
1.845 - Floresta - Porto Alegre / GOETHE Av. Goethe, 26 - Rio Branco - Porto 
Alegre / TRISTEZA Av. Wenceslau Escobar, 3.009 - Tristeza - Porto Alegre

CREDITOREAL.COM.BR        /IMOVEISCREDITOREAL

VENDAS: 51 3214.1415

LOCAÇÕES: 51 3214.1400

CONDOMÍNIOS: 51 3214.1432


