FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM

Relatório de Obras
3° Trimestre 2016

Comentários do Gestor
No 3° Trimestre de 2016 o Fundo realizou R$ 310 mil em pagamentos para Expansão do projeto Lubrax
II, o que representa 0,10% do valor total a ser investido no projeto. Até o fechamento do 3° trimestre a
evolução da Obra chegou em 70,3% do valor total.

Contatos
Fundos Imobiliários
Tel. (11) 3509-6600

Dados do Empreendimento

middleoffice.fii@riobravo.com.br
Descrição: Expansão e modernização da Fábrica de Lubrificantes - Projeto Lubrax II

Ouvidoria
Tel. 0800 722 9910
ouvidoria@riobravo.com.br

Participação do Fundo: 100%

Dados

Cronograma Andamento da obra

Localização da Obra: Duque de Caxias - RJ
Construtora: Tecservice, Mecalux, Servmar e Gempro Engenharia
Gerenciadora da Obra: BR Distribuidora

Valor total a ser investido:
Investimento no Trimestre:
Investimento Acumulado:
Evolução Acumulada:

Data do Início da Obra: 2011
Entrega Prevista: Dezembro 2016

R$ 317.000.000
R$ 310.469
R$ 222.877.766
70,3%

R$ Milhões

Evolução Física da Obra
300
250
200
150
100
50

Orçamento

set-16

jun-16

mar-16

dez-15

set-15

jun-15

mar-15

dez-14

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

jun-13

mar-13

dez-12

set-12

jun-12

mar-12

dez-11

-

Realizado

Registro Fotográfico

Disclaimer
Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem
valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos
direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das
informações aqui dispostas.

