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Contato
Área nobre engenharia ltDA – Me

eng. civil rodrigo Frizzas pinto

Biosfera: rua padre Anchieta, 1150

Bigorrilho / curitiba pr / cep 80730-000

Fone / Fax: 41 3044-3903

engenharia: 41 9986-4553

a ConStRUtoRa

A Área nobre engenharia é uma construtora especializada na execução, gerencia-

mento, administração e regularização de obras residenciais e comerciais.

Da seleção do terreno a entrega das chaves, do seu bom gosto aos projetos finais, 

ou na regularização da documen tação do seu imóvel, sua escolha pela Área nobre é a 

melhor decisão. trabalhando sempre com a máxima transparência no que se refere a 

custos e prazos, a Área nobre representa o melhor atendimento que uma empresa de 

engenharia pode oferecer.

MiSSão
Dedicar nossa melhor motivação e talento para que as pessoas envolvidas num  

processo construtivo experimentem de bem estar como fruto da satisfação e confiança.

mailto:contato@areanobre.com.br
http://www.areanobre.com.br


   (H.W.J.) Área 363,84 m² • Alphaville Graciosa Residencial, Condomínio Andorinhas, Quadra 28, Lote 3, Pinhais/PR

EXECUÇão DE oBRaS

(G.M.C.) Área 372,72 m² • Rua Eduardo Couture, 74 – Jd. das Américas, Curitiba/PR

(J.L.B.) Área 291,21 m² • Condomínio Paysage Provence,  
rua luiz tramontin, 1345, lote 45, curitiba/pr



EXECUÇão DE oBRaS

(H.W.J.) Área 363,84 m² • Alphaville Graciosa Residencial,  
Condomínio Andorinhas, Quadra 28, Lote 3, Pinhais/PR

(J.L.B.) Área 291,21 m² • Condomínio Paysage Provence,  
rua luiz tramontin, 1345, lote 45, curitiba/pr

(N. do C. e S.M.L.) Área 185,17 m² • Condomínio Solarium,  
Rua Rezala Simão, 1316, Lote 20, Fazendinha, Curitiba/PR

(G.M.C.) Área 372,72 m² • Rua Eduardo Couture, 74,  
Jardim das Américas, curitiba/pr

(F.M.V.) Área 308,88 m² • Condomínio Camino Real,  
Rua Antonio Escorsin, 3490, Lote 2, São Braz, Curitiba/PR
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EXECUÇão  
DE oBRaS

• Gerenciamento da obra direto por um engenheiro civil.

• Quantitativo, cotação e compra de insumos e materiais para obra.

• Controle financeiro e prestação de contas mensais.

• controle de quesitos técnicos e visuais da obra.

• Cronograma e controle físico semanal da obra.

• responsabilização junto a órgãos públicos.

• consultoria na escolha e acabamentos.



PRoJEtoS E CoMPLEMEntoS

(N. do C. e S.M.L.) Área 185,17 m² • Condomínio Solarium, Rua Rezala Simão, 1316, Lote 20, Fazendinha, Curitiba/PR (R.W. de L.) Área 245,17 m² • Condomínio Solarium, Rua Rezala Simão, 1316, Lote 4, Fazendinha, Curitiba/PR
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PRoJEtoS
E  COMPLEMENTOS

• consultoria na escolha do terreno.

• estudo de viabilidade econômica.

• elaboração do projeto de arquitetura.

• elaboração dos projetos complementares.

• compatibilização de projetos.

• Orçamentação e especificações.



REGULaRiZaÇão DE oBRaS

Regularização de obras é o conjunto de procedimentos tomados por empresa ou profis

sional competente e devidamente registrado no conselho de classe, para a obtenção, 

segundo legislações em vigor, de cada um dos documentos públicos necessários à com-

provação da legitimidade de uma obra de construção civil que outrora fora edificada.

conta com a Área nobre engenharia neste processo, que além de ter uma vasta 

experiência na obtenção da documen tação do seu imóvel, tem ótimo relacionamento 

com os órgãos públicos e está bastante habituada aos procedimentos burocrá ticos 

inerentes destes trâmites.

A importância de termos imóveis regulares pode ser justificada, por exemplo, pela neces-

sidade de se garantir a posse indiscutível de bens agregados ao solo, para comprovação 

de investimento incorporado sobre determinada área, para possibilitar o financiamento 

imobiliário, para instituir inventário ou partilha de imóveis.
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REGULaRiZaÇão
DE oBRaS

• estudo de viabilidade.

• elaboração de projeto Arquitetônico.

• obtenção de licença para construção (alvará).

• Obtenção de Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras – CVCO (habitese).

• obtenção de certidão negativa de Débitos na receita previdenciária (cnD/inss).

• Averbação da construção no cartório de registro de imóveis.

• Confecção de documentação para financiamento imobiliário.



VaLoRES Da ConStRUtoRa
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VaLoRES Da ConStRUtoRa
• TRANSPARêNCiA

 – Melhor custo benefício.
 – Remuneração fixa da mão de obra.
 – Apresentação de orçamentos abertos.
 – previstos × realizados.
 – Físico × financeiro.

• PERSONALizAçãO
 – escolha de acabamentos.
 – Adequações na obra.

• SEGuRANçA
 – Mão de obra treinada.
 – pagamento pela produtividade.

• QuALiDADE
 – compatibilização de projetos.
 – controle de fornecedores.

• ECONOMiA
 – economia nas compras repassadas ao cliente.
 – compras direto de fábrica.

• ATENDiMENTO
 – exclusivo por um engenheiro civil.
 – registro da obra em órgãos públicos.



http://www.areanobre.com.br
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