


• A José Alberto Imóveis LTDA é uma das maiores imobiliárias e 

a maior administradora de imóveis do estado da Bahia. Fundada 

em 1989, atuando com destaque na cidade do Salvador e Lauro 

de Freitas, nas áreas de locação, administração e venda de 

imóveis usados ou de terceiros. (Saiba mais) 

• Administrada por José Alberto Vasconcellos, corretor de 

imóveis e advogado, com mais de 35 anos de experiência,  

Diretor da ABAI – Associação Baiana de Imobiliárias e 2º Vice 

presidente do CRECI – Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis da Bahia, Presidente da Rede Netimóveis – Célula 

Bahia e primeiro diretor de Imobiliárias da ADEMI-BA.

http://www.josealbertoimoveis.com.br/quem-somos/


MATRIZ - Rua São Paulo,132 – Pituba.

(Google Maps)

FILIAL - Av. Praia de Itapoan, 598 – Vilas

do Atlântico (Google Maps)

http://goo.gl/UbgTBy
https://goo.gl/maps/XXRkDZeecNm


• Empresa com mais de 27 anos de mercado.

• Maior carteira de imóveis da Bahia.

• Maior e melhor estrutura física do mercado. 

• Seguimos rigorosamente a Lei do Inquilinato e somos atualizados 

com todas Jurisprudência específica da área. 

• Convênio com as melhores empresas para análise criteriosa de 

candidatos a locatários e fiadores.

• Maior anunciante. Anunciamos nos maiores portais de imóveis do 

Brasil.



• Contratamos Seguro Incêndio e Seguro Conteúdo dos imóveis locados.

• Convênio com as Seguradoras Porto Seguro, SulAmérica, Liberty e 

outros.   

• Possibilidade de consulta e emissão de extratos mensais, boletos de 

pagamento e informe de I.R. através de nosso site. 

• Disponibilizamos o Serviço de Manutenção do Imóvel que garante a 

realização de alguns serviços no imóvel.

• Inadimplência menor que 1%.

• Fazemos Documentação Imobiliária.



• A Netimóveis Brasil S.A. é uma rede nacional composta 

de imobiliárias que trabalham compartilhando seus 

bancos de dados.

• Para o proprietário que deseja vender ou alugar seu 

imóvel, é uma solução mais prática, ágil, segura e eficaz. 

• O cliente terá à sua disposição a força de venda de mais 

de 1,2 mil corretores espalhados nas diversas unidades 

da rede. 

• O imóvel é disponibilizado em tempo real para todos os 

profissionais das empresas credenciadas.

• Clique aqui e saiba mais sobre a Rede de Imóveis que 

mais cresce no Brasil.

https://www.netimoveis.com/institucional/quem-somos.aspx




TV Bahia

TV Band

Jornal A Tarde

Rádio CBN Revista Muito

(clique e confira)

(clique e confira)

http://www.josealbertoimoveis.com.br/arquivos/download-jornal-a-tarde-premio-corretor-254.jpg
http://www.josealbertoimoveis.com.br/arquivos/download-revista-muito-253.pdf


• Premiada em 1º lugar na modalidade  “Imobiliária Aluguel” em 

todos os anos, desde a criação do Premio “Corretor do Ano” 

promovido pelo Jornal A Tarde e também reconhecida por este 

como o seu maior anunciante.

• Premiada como Imobiliária Destaque pelo 

Jornal Correio da Bahia.



(71) 3205-0000 (Pituba)

(71) 3240-0000 (Vilas do Atlântico)

contato@josealbertonetimoveis.com.br

www.josealbertonetimoveis.com.br

https://www.linkedin.com/company/jos%C3%A9-alberto-im%C3%B3veis
https://www.linkedin.com/company/jos%C3%A9-alberto-im%C3%B3veis
https://www.youtube.com/channel/UC18j9X2pBKLbizh7qF2gsPA
https://www.youtube.com/channel/UC18j9X2pBKLbizh7qF2gsPA
https://plus.google.com/+Jos%C3%A9AlbertoIm%C3%B3veisSalvador
https://plus.google.com/+Jos%C3%A9AlbertoIm%C3%B3veisSalvador
https://twitter.com/josealbertoimov
https://twitter.com/josealbertoimov
https://www.facebook.com/josealbertoimoveis
https://www.facebook.com/josealbertoimoveis
http://www.josealbertoimoveis.com.br/

