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GLP LOUVEIRA III

Área total: 31.632 m²

Incentivos Fiscais para a Locatária
• Possibilidade de redução do IPTU de 10% a 50% até 2025;

• Possibilidade de isenção da Taxa de Licença para Localização;

• Possibilidade de isenção da Taxa de Licença para Funcionamento, pelo 

período de 3 anos, após sua instalação no Município de Louveira;

• Possibilidade de isenção da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário 

Especial, pelo período de 10 anos; 

• Assessoramento às empresas no que se refere aos contatos com os órgãos 

públicos, com o objetivo de viabilizar e agilizar a implantação ou ampliação da 

sua unidade no município.

• Possibilidade de ressarcimento do valor mensal do aluguel pelo período de 

quatro anos, limitado ao valor mensal de ressarcimento do ICMS e ou ISS às

empresas que se instalarem, através de locação, em edifícios com área 

construída superior a 4.000 m² e que possuam mais de 100 empregados.

• Lei Complementar nº 2.489/2018. Decreto nº 5.372/2020;

• Lei Complementar nº 1.551/2002

• Lei Complementar nº 1.602/2002

• Lei Complementar n°1.797/2006

Os incentivos fiscais acima foram apurados com data base abril/2021, sendo de responsabilidade da Locatária a verificação junto aos órgãos competentes a respeito de sua vigência, eventuais alterações e/ou revogações. Ainda, caberá

exclusivamente à Locatária pleitear os referidos descontos e isenções aqui previstos junto aos respectivos órgãos públicos, bem como acompanhar todo processo até sua conclusão.

Com alto índice de eficiência de armazenagem, o GLP Louveira III é um

galpão monousuário localizado estrategicamente às margens da Rodovia

Anhanguera, o que oferece agilidade no escoamento e na distribuição de

mercadorias para o interior e capital de São Paulo.



LOCALIZAÇÃO

Acesso pelo km 71 da Rodovia Anhanguera, sentido Campinas
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PRINCIPAIS DISTÂNCIAS

Rodoanel Mário Covas 45 km

São Paulo (Marginal Tietê) 60 km

Aeroporto Viracopos 23 km

Aeroporto de Guarulhos 88 km

Fonte: Google

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Acesso direto à rodovia Anhanguera



ACESSOS AO EMPREENDIMENTO

Avenida José Luiz Mazzali, 360 Louveira , SP

GLP LOUVEIRA III
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Km 71



TRANSPORTE PÚBLICO

* Sujeito a alteração conforme definição da Prefeitura Municipal de Louveira.  As informações acima devem ser confirmadas na Secretaria de Transportes.
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LINHA DESTINO BALDEAÇÃO OBSERVAÇÕES

Ônibus

703
Campo Limpo Paulista

JUNDIAÍ X ITUPEVA - VIA TRAVIÚ-HOPI HARI
Avenida Jundiaí Não Ponto de ônibus próximo ao empreendimento*
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INFRAESTRUTURA COMPLETA
do parque logístico

• Portaria com controle de acesso de veículos, com eclusas e 

cancelas antievasão;

• Equipamentos instalados para monitoramento por CFTV nas 

áreas  comuns, alarme perimetral e cerca elétrica;

• Central de segurança blindada;

• Sala de descanso para motoristas com copa e sanitário;

• Amplo pátio de manobras;

• Estacionamento externo e interno para veículos leves e pesados;

• Restaurante com cozinha industrial;

• Área prevista para implantação de ambulatório;



IMPLANTAÇÃO
GLP Louveira III

Vagas veículos leves
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Vagas veículos pesados

Área Administrativa

Portaria

Vagas veículos leves

Área RefrigeradaÁrea Seca
VestiáriosRestaurante
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QUADRO DE ÁREAS
GALPÃO A

• Cobertura em estrutura  metálica e 

telha com  isolamento 

termoacústicot

• Portas de docas seccionadas com 

acionamento manual

• Espaçamento entre pilares:  

22m x 24m

• Renovadores de ar natural,  de 4 a 6 

trocas por hora

• Piso em concreto nivelado a laser 

com capacidade de 6 t/m²

• Marquise de 3 metros

• Iluminação natural

• Lâmpadas LED

• Sprinklers Instalados  (Categoria J4)

• Pé-direito livre: 12m

Especificações Técnicas

• Niveladoras eletro-hidráulicas  

instaladas nas docas

Galpão

Monousuário

Área de

Armazenagem

(m²)

Área de

Marquise 

(m²)

Área de Vestiário

externa (m²) 

Área de Privativa

Parcial  (m²)
Área Comum

(m²)

Área Locável

Total (m²)  BOMA

Área Seca 

(incluso área de manut. e baterias)
20.858,21 550,50 264,98 21.447,15 2.779,07 24.226,22

Área Refrigerada 6.396,72 140,30 78,14 6.556,24 849,54 7.405,78

TOTAL 27.396,72 690,80 346,24 28.003,39 3.628,61 31.632,00

• Capacidade energética: 500kw



Armazenagem Área Seca



Armazenagem Área Refrigerada







OBRIGADO!

Alan Campiteli
+55 (11) 3500-3663
amc@GLP.com 
GLP.com

Eduarda Pires
+55 (11) 3500-3743
epires@GLP.com 
GLP.com

mailto:arana@GLP.com
https://www.glp.com/
mailto:arana@GLP.com
https://www.glp.com/

