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Conheça a Lopes Prime Nossas Lojas

Venha tomar um café conosco e conheça as soluções e oportunidades

que temos para você e seus investimentos. 

LOJA JARDINS
Rua Estados Unidos, 1.976

Jardim América

LOJA MOEMA
Av. Agamí, 264

Moema

O modelo de negócios da Lopes Prime tem como foco a inovação e 

sofisticação, aliado à tradição da marca Lopes, que há mais de 80 anos 

oferece aos seus clientes soluções completas em consultoria de imóveis.

Com nossa experiência e estrutura conseguimos oferecer soluções 

integradas, através de uma equipe de consultores especialistas, que estão

prontos para atender sua necessidade, seja ela vender, comprar, alugar

ou investir em um imóvel. Aqui você tem acesso aos melhores 

empreendimentos do mercado imobiliário, são mais de 140 mil imóveis à 

sua disposição. Além disso, cuidamos e administramos seu imóvel de 

locação como se fosse nosso, levando tranquilidade e mais comodidade

para seus negócios e sua vida.
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Administração 
de locações
Nossos Serviços
 

Administração de Locações
e Gestão Patrimonial. 
Segurança. Comodidade. Solução. 

Deixe a administração do seu imóvel 

e do seu patrimônio com a Lopes 

Prime e não se preocupe com mais 

nada!

Oferecemos soluções em administra-

ção e gestão para pessoas físicas ou 

jurídicas.

Nossa equipe conta com profissio-

nais devidamente capacitados para 

atender suas necessidades. Com o 

auxílio de um sistema de qualidade e 

apoio jurídico, oferecemos soluções 

completas para você não precisar se 

preocupar.

Vistoria de entrada, saída e periódica com profissionais
capacitados, análise descritiva e fotográfica.

Vistoria 

Realizamos o repasse do aluguel em até 3 dias úteis.

Repasse de aluguel

Administração das despesas acessórias da locação
como o aluguel, IPTU e condomínio.

Gerenciamento de Pagamentos

Indicamos os melhores profissionais do mercado 
para os trabalhos solicitados.

Gerenciamento de Manutenções

Controle seu contrato de aluguel de um jeito 
simples e a distância.

Acompanhamento Online por sistema

Prestamos consultoria jurídica em
todos os assuntos relacionados a sua locação.

Assessoria Jurídica
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Administração de locações
Como funciona a nossa gestão?

 

ASSINATURA
Assinatura do contrato e validação jurídica

VISTORIA E ENTREGA DE CHAVES
Elaboração de documento com análise
descritiva e fotográfica

CADASTRO DO CONTRATO
Cadastro do contrato e realização de cobrança

REPASSE DE ALUGUEL
O repasse do aluguel é realizado em até 3 dias após
a data de vencimento

1

2

3

4

5

ANALISE JURÍDICA
Elaboração dos contratos de Locação e
Administração
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Assessoria Jurídica:

Fornecedores e Parceiros:

Gestão Patrimonial. Um conjunto de soluções para a
rentabilidade e segurança dos seus imóveis. 

Gestão do Patrimônio:

Desenvolvimento do relatório descritivo e fotográfico para
inventário Patrimonial.

Inventário Patrimonial

Administração das despesas acessórias da locação como
aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, e outros.

Gerenciamento de Pagamentos

Vistorias periódicas do imóvel para ação preventiva contra
não conformidades.

Vistorias 

Solicitação de alvarás, licenças e quaisquer documento
necessário para regularização do imóvel.

Análise de documentação

Projetos de gestão customizados de acordo com as
necessidades dos clientes.

Customização de projetos

Administração das datas de vencimentos dos contratos,
licenças, seguros e outros.

Gestão de renovações
Tomar as providências cabíveis, administrativas e judiciais em
caso de irregularidade na ocupação dos imóveis e uso indevido.

Processos Administrativos

Acionar os canais competentes e tomar providências necessárias
em caso de qualquer irregularidade identificada.

Irregularidades

!

Assessoria
Assessoria e desenvolvimento de atos jurídicos necessários
para aquisição ou transferência da propriedade, analisando
a documentação de todas as partes envolvidas.

Manter disponíveis e organizadas as informações e
documentação referentes aos imóveis sob nossa gestão.

Documentação

Fornecedores e parceiros homologados disponíveis
para prestar suporte em todas as questões técnicas
relativas ao seu patrimônio.

Rede de empresas homologadas
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Contamos com uma equipe de porfis-

sionais capacitados para promover 

atendimento com extrema eficiência e 

rapidez.  

No  serviço de vistorias, realizamos o 

agendamento prévio e com hora mar-

cada, e as fotos da vistoria ficam dispo-

níveis para você consultar sempre que 

desejar.

Comodidade é contar com os

serviços que você precisa a qualquer

hora, em qualquer lugar.

Através do nosso portal, em apenas um clique,

você tem acesso as informações de seus contra-

tos, dados pessoais, emissão da 2º via de títulos,

extratos de repasse e acompanhar as solicitações

de manutenção e atualização cadastral.

Equipe qualificada para
administração do seu imóvel Lopes Prime,

sempre presente

Mais comodidade para você.
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CADASTRO

MANUTENÇÃO E REPAROS

Visualização de dados cadastrais e
solicitação de alterações das

informações. 

Acompanhamento e solicitações
de manutenção.  

RECEBIMENTOS

INADIMPLENTES

Visualização e impressão de extra-
tos de aluguéis e comprovante de

rendimento mensal. 

Acompanhamento dos contratos onde
os inquilinos estão inadimplentes. 

 

CADASTRO

MANUTENÇÃO E REPAROS

Visualização de dados cadastrais e
solicitação de alterações das

informações. 

Solicitação e acompanhamento de
manutenção e reparos. 

PAGAMENTOS

VISTORIA

Visualização e impressão de títulos
que estão calculados até o dia de

vencimento.  

Solicitação e acompanhamento
de vistorias no seu imóvel.

Área do Inquilino Área do Proprietário 

Tudo sobre seu imóvel à distância de um clique! 
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Retorno do seu investimento 

Rapidez para troca de ativos e inquilinos.

+

+ de 3 mil 
corretores
associados.

Responsável por
50% dos

negócios 
do Grupo Lopes.

+ de 100 
imobiliárias
credenciadas

na rede Lopes.

Maior investimento 
em marketing 

do mercado
imobiliário.



Rede Lopes
Mais de 100 imobiliárias Credenciadas

... e mais 35 outras imobiliárias
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