
C A D E R N O  T É C N I C O
Material de uso exclusivo do corretor, podendo sofrer alterações



Entender o mundo business, entender a arquitetura, 
entender de gente, de bem-estar, e pesquisar o mundo 
inteiro pra saber o que está por vir. 

É assim, antecipando necessidades e expectativas, que a 
Urban traz para Palmas o Futuro – um empreendimento 
totalmente planejado para acolher você e a sua empresa 
com eficiência, conforto e funcionalidade. 

Seja como investimento seguro – um dos melhores 
negócios do mercado, ou como ambiente de trabalho, o 
Urban Futuro veio para ser a melhor proposta business 
de Palmas.

Hoje, amanhã e por muito tempo. 



O ENDEREÇO 
BUSINESS MAIS 
ESTRATÉGICO 
DA CIDADE.

AV. TEOTÔNIO 
SEGURADO 

201 SUL

A CERTEZA DE QUE O FUTURO VAI 
COLOCAR VOCÊ, SEU TRABALHO, 
SUA EMPRESA NO PONTO MAIS 
VALORIZADO DE PALMAS.

PRAÇA DOS 
GIRASSÓIS

(PALÁCIO DO GOVERNO)



A fachada do Urban Futuro revela uma arquitetura 
contemporânea que vai marcar a cidade com um 
desenho original e surpreendente. 

O FUTURO 
ESTÁ AQUI

O PAISAGISMO TRAZ PARA 
DENTRO DO EDIFÍCIO O 
VERDE DAS FLOREIRAS QUE 
PROPORCIONAM MAIOR 
CONFORTO AO AMBIENTE 
INTERNO E PRESENTEIAM COM 
UMA ESTÉTICA DE ENCHER 
OS OLHOS QUEM PASSA PELA 
AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO.



O paisagismo, as texturas, 
os cheios e os vazios são os 
responsáveis pela dinâmica 
da fachada e pela qualidade 
do partido arquitetônico do 
edifício Urban Futuro. Nos 
preocupamos não somente 
com o projeto em si, mas 
com a cidade e a questão de 
inserção de um novo objeto 
que compõe a paisagem 
urbana, criando um marco de 
referência para o local.
As fachadas do edifício são 
totalmente diferentes entre si, 
o que revela essa construção 
icônica para o local. 
De cada lado em que 
o edifício for visto, o 
observador ficará com a 
impressão de não se tratar 
da mesma construção. 
Essa diferença dá-se não 
somente pela volumetria e 
os revestimentos opacos, 
transparentes e até reflexivos, 
mas principalmente pelo 
resultado dos pavimentos 
tipo bem estruturados e 
organizados. 
Sacadas e elementos 
que projetam e recuam o 
desenho da planta reforçam 
a identidade e dinamizam 
e volumetria. Esse jogo de 
cheios e vazios ressalta e 
harmoniza a questão vertical 
e horizontal da edificação. 
A forte assimetria adotada 
é o que caracteriza e dá a 
referência do edifício no 
contexto em que se insere.

Diretor Executivo da 
Norden^ Arquitetura

Paulo Renato Alves



DE TODOS OS ÂNGULOS, 
INSPIRAÇÃO PARA O SEU FUTURO

SALAS E ESPAÇOS 
CORPORATIVOS

2

2



HALL SOCIAL

O FUTURO JÁ ESPERA 
POR VOCÊ. SEJA BEM-VINDO.
5 ELEVADORES PARA MAIOR COMODIDADE 
DOS USUÁRIOS E VISITANTES
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Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.

Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



UMA CERTEZA QUE O FUTURO TE RESERVA.

Momentos de descanso, reuniões informais, um bate-papo ou uma 
pausa para um café. O conforto e a conveniência de quem trabalha no 
Urban Futuro sempre encontram lugar em áreas comuns que privilegiam 
espaços amplos, arejados e ricos em paisagismo.

TERRAÇO FUTURO

TRABALHAR COM 
QUALIDADE DE VIDA.

Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



SALA DE REUNIÃO 2

SALA DE REUNIÃO 1   

ESPAÇO E COMODIDADE 
PARA UM FUTURO DE 
SUCESSO.

SALAS DE REUNIÃO NA 
ÁREA COMUM DO EDIF ÍCIO 
DISPONÍVEIS PARA TODOS 
OS USUÁRIOS.

Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.

Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



SALA ADVOGADO

26,77m2Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



SALA ARQUITETURA

Composição salas 
505, 506 e 507. 92,23m2Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



UMA OPÇÃO PENSADA PARA 
PROPORCIONAR MAIOR BEM-ESTAR 
E QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE 
DE TRABALHO.

SALAS COM VARANDA 
E SALAS COM FLOREIRAS

Composição meia laje
salas 1506, 1507, 1508, 
1509 e 1510

155,59m2

SALA CORPORATE

Perspectivas em caráter ilustrativo, podendo sofrer alterações. Móveis, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de aquisição. Ver memorial descritivo.



3º PAVIMENTO

Salas de Reunião, Café e 
Terraço Descoberto



4º, 5º, 13º, 14º e 22º
PAVIMENTOS

6º e 15º
PAVIMENTOS



7º, 8º, 16º e 17º
PAVIMENTOS

9º, 10º, 11º, 18º, 19º e 20º
PAVIMENTOS



12º e 21º
PAVIMENTOS



24º PAVIMENTO

23º PAVIMENTO
Espaços Corporativos

Espaços Corporativos
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MEMORIAL DESCRITIVO – URBAN FUTURO

Localização do Empreendimento
ACSU-SO 20 (201 Sul), Av. Teotônio Segurado, Lote 15 Conjunto 01, Palmas-To-
cantins

Número de Unidades e Vagas de Garagem
180 (Cento e oitenta) unidades no total, sendo 173 (Cento e setenta e três ) 
salas comercias, 03 (três) Salas Corporativas e 03 (Três) Lojas e 01 (um) café. 
A unidade denominada “Café” terá uso exclusivo para comercio tipo cafeteria/
lanchonete/restaurante/confeitaria.
O empreendimento terá um total de 182 (Cento e oitenta e duas) vagas de 
garagem.

Área do Terreno
1.800,00 m²
O empreendimento Urban Futuro será destinado a uso exclusivamente comer-
cial.

Incorporação
Urban Palmas 003 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA

Realização 
Urban Incorporações LTDA

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
O Condomínio denominado “Urban Futuro”, será composto por 26 (Vinte e 
seis) pavimentos, sendo: 01 (um) Subsolo 02, 01 (um) Subsolo 01, 01 (um) 
Pavimento Térreo, 01 (um) Mezanino, 23 (Vinte e três) Pavimentos de salas 
Comerciais.
DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS:
Pavimento Subsolo 02
Neste pavimento localizam-se 82 (Oitenta e duas) vagas de garagem para 
veículos, rampa de acesso ao subsolo, 01, circulação de veículos e pedestres, 
antecâmara, escada, hall de elevadores, deposito, sala de instalações e reser-
vatório inferior.
Pavimento Subsolo 01: Neste pavimento localizam-se 73 (Setenta e três) vagas 
de garagem para veículos, 08 (oito) vagas de garagem para motos, rampa de 
acesso ao pavimento térreo, circulação de veículos e pedestres, antecâmara, 
escada, hall de elevadores, deposito, sala de instalações.
Pavimento Térreo: Neste pavimento localizam-se 27 (Vinte e sete) vagas de 
garagem para veículos, acesso de veículos, Hall/Lobby, acesso pedestres, sala 
administração, sala controle, hall de elevadores, antecâmara, escada, sala 
correspondência, DML (Deposito material de limpeza), WC PNE, sala medi-
dores, deposito de lixo, sala grupo-gerador, Loja 01, Loja 02 e Loja 03, escada 
de acesso ao mezanino da Loja 03.
Pavimento Mezanino: Neste pavimento localizam-se mezanino da Loja 03, hall 
com elevador de serviço, sala grupo-moto ventilador, copa funcionários, WC 
funcionários femininos, WC funcionários masculinos, antecâmara e escada.
3˚ Pavimento: Neste pavimento localizam-se 04 salas comerciais com ban-
heiros privativos sendo que as finais 03 e 04 possuem terraços descobertos 
privativos; café, apoio café, Lounge/Foyer, WC Masculino, WC Feminino, Sala 
de reunião 01, Sala de reunião 02, antecâmara, escada, hall de elevadores.
Pavimentos 4˚, 5˚, 13˚, 14˚ e 22˚: Nestes pavimentos localizam-se 07 salas 
comerciais com banheiros privativos, laje técnica 01, laje técnica 02, circulação, 
hall de elevadores, antecâmara e escada.
Pavimentos 6˚ e 15˚: Nestes pavimentos localizam-se 10 salas comerciais com 
banheiros privativos, sendo que as finais 09 e 10 possuem floreira e as finais 
04, 05, 06 e 07 possuem varanda, laje técnica 01, laje técnica 02, circulação, 
hall de elevadores, antecâmara e escada.
Pavimentos 7˚, 8˚, 16˚ e 17˚: Nestes pavimentos localizam-se 10 salas comer-
ciais com banheiros privativos, sendo que as finais 09 e 10 possuem floreira 
e as finais 04, 05, 06 e 07 possuem varanda, laje técnica 01, laje técnica 02, 
circulação, hall de elevadores, antecâmara e escada.
Pavimentos 9˚, 10˚, 11˚, 18˚, 19˚ e 20˚: Nestes pavimentos localizam-se 10 
salas comerciais com banheiros privativos, sendo que a final 09 possui floreira 
e as finais 04, 05, 06 e 07 possuem varanda, laje técnica 01, laje técnica 02, 
circulação, hall de elevadores, antecâmara e escada.
Pavimentos 12˚ e 21˚: Nestes pavimentos localizam-se 07 salas comerciais com 
banheiros privativos, sendo que as finais 01 e 02 possuem floreira e as finais 03 
e 04 possuem varanda e floreira, laje técnica 01, laje técnica 02, circulação, hall 
de elevadores, antecâmara e escada.

Pavimento 23˚: Neste pavimento localizam-se 03 salas comerciais com banheiros 
privativos, sendo que a final 03 possui floreira e escada de acesso ao mezanino 
e a final 01 possui escada de acesso ao mezanino, circulação, hall de elevadores, 
antecâmara e escada.
Pavimento 24˚: Neste pavimento localizam-se mezanino das salas corporativas 
de final 01 e 03, barrilete, casa de maquinas, laje impermeabilizada, mesa de 
motores, circulação, hall de elevadores, antecâmara e escada.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Elevadores: Marca: OTIS, THYSSEN KRÜPP, ATLAS – SCHINDLER, MITSUBISHI, 
HYUNDAI, ou similar.

Serão instalados 05 (Cinco) elevadores, sendo 04 (Quatro) elevadores sociais e 01 
(um) elevador serviço/emergência. A capacidade será de acordo com cálculo de 
tráfego para o edifício.

Instalações Prediais: As instalações prediais de energia, agua fria, esgoto sanitário, 
águas pluviais, combate a incêndio, central de gás, e para-raios, de acordo com 
projetos específicos, posturas municipais e de serviços públicos.
 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Instalações Elétrico-Telefônicas e Hidro-Sanitárias
.Instalações prediais de energia elétrica, telefônica, agua fria, esgoto sanitário, 
para-raios e interfone (tubulação seca), de acordo com projetos complementares, 
posturas municipais e de serviços públicos.
.As Salas Comerciais serão dotadas de previsão (tubulação de PVC para passagem 
de tubo de cobre, além de tubulação elétrica seca) para sistema de ar condicio-
nado tipo Split, que ficará localizado na laje técnica. A localização das maquinas 
condensadoras será na laje técnica de cada pavimento, exceto salas corporativas/
lojas. Os equipamentos (condensadoras e evaporadoras) deverão ser adquiridos e 
instalados pelos adquirentes após a entrega das unidades.
.As Lojas não serão dotadas de previsão (tubulação de PVC para passagem de tubo 
de cobre, além de tubulação elétrica seca) para instalação de ar condicionado tipo 
Split, devendo ser executado pelo futuro proprietário.
.As Salas Comerciais e Lojas serão entregues com alimentação elétrica (até o 
quadro de distribuição) e telefônica, a complementação ficará a cargo dos futuros 
proprietários, sempre obedecendo as Normas da concessionária local. 
.Não serão fornecidas nenhum tipo de luminárias para as unidades privativas.

Esquadrias: As esquadrias do edifício serão em alumínio anodizado ou pintura 
eletrostática. Portas, batentes e guarnições em madeira com acabamento em 
verniz/seladora ou acabamento final branco.
Portas corta-fogo em chapa metálica com pintura esmalte sintético.
As esquadrias de ferro receberão acabamento em esmalte sintético.

Vidros: Os vidros serão de fabricação nacional e/ou importados, com espessura 
compatíveis com os vãos.
As peles de vidro serão em vidro laminado semi-reflexivo nas tonalidades previstas 
em projeto de fachada.

Ferragens: Marca: LAFONTE, PAPAIZ, PADO, IMAB, BRASIL ou similar.

Metais: Os metais serão da marca DECA, DOCOL, ROCA, INCEPA, FABRIMAR, KELLY, 
LORENZETTI ou similar. 

Acessórios: Os acessórios serão em PVC.

Acabamentos internos salas/lojas/café 
As paredes serão entregues no reboco e/ou gesso acartonado (de acordo com 
projeto especifico). O teto será em concreto aparente e/ou EPS (de acordo com 
projeto estrutural) e com tubulações aparentes.

Louças: As louças serão das marcas INCEPA, CELITE, DECA, ROCA, ETERNIT, ICASA, 
JACUZZI ou similar. 
As cubas de louça serão de embutir, sobrepor, semi-encaixe ou afixados na parede 
de acordo com projeto de detalhamento.

Bancadas: As bancadas dos banheiros serão em granito ou mármore com cubas de 
louça.

Soleiras: Serão de granito ou mármore nos locais onde se fizerem necessárias.
Pisos: As Salas comerciais e as Lojas serão entregues com a regularização das lajes. 
Nos banheiros privativos das salas comerciais e lojas os pisos receberão revestimento cerâmico.
Fachadas: Fachada em estilo moderno, com detalhes em vidros e pintura acrílica texturizada e 
elementos decorativos de materiais diversos.
Alimentação elétrica de emergência: O empreendimento será entregue preparado para receber 
grupo-gerador (o mesmo devera ser adquirido pelo condomínio), que garantirá o abastecimento 
continuo de cargas essenciais para o condomínio, como iluminação de emergência e elevador de 
serviço/emergência.

MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS

Será entregue :
. 2 Poltronas
. 4 mesas c/guarda sol
.16 cadeiras
.16 módulos de mesa  sala reunião
.16 cadeiras sala reunião 

Estacionamento: O edifício será composto por 182 (cento e oitenta e duas) vagas de garagem, 
tipo individuais, duplas ou triplas.

As vagas de garagem pertencem a área comum do edifício e foram dimensionadas exclusiv-
amente para guarda de veículos de passeio, tendo suas dimensões de acordo com o padrão 
mínimo exigido pela legislação municipal competente e localizar-se-ão em locais individuais e 
indeterminados, sendo que, tão somente para efeitos de discriminação, identificação e disponib-
ilidade, e para fins de registro tais vagas foram numeradas, conforme planta de projeto aprova-
do. A numeração e indicação dos locais das vagas de garagem e nas respectivas plantas são atos 
meramente enunciativas, podendo ser alteradas, visando outra disposição e localização para 
melhor aproveitamento da capacidade do estacionamento.
A atribuição das vagas e a forma de sua utilização encontram-se regradas na Minuta de Futura 
Convenção de Condomínio, arquivada juntamente com o Registro da Incorporação no Cartório 
de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, sendo que a integralidade das vagas de garagem 
serão utilizadas com auxilio de manobristas.
O direito de uso sobre as vagas de garagem, será atribuídas entre as unidades autônomas de 
acordo com os seguintes critérios:
. A garagem do edifício será necessariamente administrada por empresa de estacionamento. As 
vagas de garagem serão utilizadas com auxilio de manobristas, devendo os condôminos seguir as 
determinações relativas ao uso, determinadas pelo sindico, pela administradora ou pela empresa 
de estacionamento, incluindo se for o caso, a entrega do veiculo para ser estacionado por mano-
brista.
. De forma a otimizar a utilização das garagens, bem como propiciar melhor serviço aos usuários 
do Condomínio, as garagens poderão ser utilizadas por terceiros, usuários do Condomínio ou 
visitantes de suas unidades autônomas, devendo ser pago a empresa administradora do estacio-
namento o valor que vier a ser fixado.

Geral
. As padronizações serão definidas por arquitetos, de maneira a se obter a harmonia e bom gosto 
de caracterização final.
. A Incorporadora se reserva ao direito de utilizar revestimentos e materiais similares na intenção 
de se obter melhor qualidade final, funcionalidade, resistência, e padronização, ou quando 
algum material aqui indicado deixar de ser fabricado.
. A Incorporadora poderá proceder a pequenos ajustes no projeto, de forma a resolver prob-
lemas técnicos que surjam durante a execução da obra.
. Eventualmente por motivos técnicos, poderão ser executadas sancas de gesso para passagem 
de tubulação nas dependências das unidades autônomas.
. Os revestimentos e bancadas de granito ou mármore estão sujeitos a variação de cor, di-
mensões, tonalidade e veios, características de materiais provenientes da natureza.
. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao 
imóvel apresentado no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou 
qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações 
em relação a obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade 
de adequabilidade técnica ou de atendimento a postulados legais.
. A locação dos elementos estruturais  constantes no folder é meramente ilustrativo, podendo 
variar de acordo com as exigências técnicas e projeto executivo final.
. Fica assegurado a Urban Incorporações o direito definitivo de colocar no imóvel, em local inter-
no ou externo de sua escolha, inclusive na parte superior das torres, placas, letreiros ou marco 
alusivo ao empreendimento ou ao grupo, com a indicação de seus nomes.

Stand de vendas e Sala Comercial Decorada

No stand de vendas do Urban Futuro, foi reproduzido uma Sala Comercial de 26,44 m²
Alguns itens são opcionais e não fazem parte do contrato de compra e venda.
São itens decorativos e não fazem parte do contrato de compra e venda:
Mobiliário, armários, marcenaria, objetos de decoração, acessórios de cozinha/copa, luminárias, 
equipamentos elétricos, eletrônicos e eletrodomésticos, sistema de som, aparelhos de ar condi-
cionado, espelhos, piso, cortinas, forros de gessos, papéis de parede, revestimentos especiais em 
parede e teto (pastilhas, laminados de madeira), bancadas especiais e paisagismo.
A locação e dimensões dos elementos estruturais são meramente ilustrativos.
Para verificação dos itens a serem entregues, verificar contrato de compra e venda e memorial 
descritivo.

Normas Gerais após a entrega da obra

Responsabilidade pela construção.
As solicitações de manutenção por defeitos da obra deverão ser feitas no prazo determinado 
na lei, findo o qual não haverá mais responsabilidade do construtor. A incorporadora não e re-
sponsável pela substituição ou reparo de peças que sofram desgaste natural pelo uso, utilização 
inadequada ou prolongada de seu uso. A incorporadora não e responsável por defeitos decor-
rentes de mau uso do imóvel, de acidentes de qualquer natureza, caso fortuito, de força maior 
ou causados por instalações e serviços executados por terceiros. As responsabilidades pelos 
defeitos aparentes ou visíveis cessam com o recebimento definitivo da obra e suas unidades, que 
ocorre na entrega das chaves. As responsabilidades pelos defeitos ocultos que aparecem devido 
ao uso, só poderão ser reclamados no prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias após a entrega das 
chaves. A incorporadora entretanto, garante o prazo 
de ate 06 (seis) meses após a entrega do imóvel, as reclamações dos clientes quanto a defeitos 
relativos a:
. Funcionamento das instalações de agua fria.
. Funcionamento das instalações sanitárias (exceto entupimento das louças sanitárias ocasiona-
das por mau uso).
.Entupimentos e vazamentos em geral.
.Funcionamento das instalações elétricas e telefônicas.
.Instalações de gás.
.Impermeabilizações.

Material preliminar de uso interno para treinamento das equipes de vendas. O Memorial Defini-
tivo será parte integrante do contrato de compra e venda.



I N C O R P O R A D O R A U R B A N . C O M . B R

3225-8592
VISITE  A SALA DECORADA NO STAND DA URBAN

NA TEOTÔNIO SEGURADO


