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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. OBRA/LOCAL/IDENTIFICAÇÃO 

 

•  Obra: Construção de um Prédio Residencial Multifamiliar  

•  Local: Avenida Maria José Pinheiro Machado x Jorge Calixto nº 570 

•  Planta aprovada nº 174/16 expedida 20/09/2016 

•  Alvará de construção nº 174 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

•  Este Memorial Descritivo visa fornecer as informações técnicas para a execução 

da obra em questão, no que se refere aos métodos construtivos, tipo, modelo 

ou marca de produtos a serem utilizados, de modo a seguir rigorosamente as 

normas técnicas aprovadas ou recomendadas. 
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3. PRELIMINARES 

 

•  Inicialmente serão executadas as instalações provisórias necessárias, tais como 

tapume, placa da obra, ligação de água, energia elétrica, escritório e demais 

itens exigidos pelas normas locais. 

 

4. FUNDAÇÕES 

 

•  As fundações serão executadas em conformidade com o projeto especifico, 

elaborado por profissional especializado. Será executada com vigas baldrame e 

blocos de concreto estrutural, apoiados sobre fundações profundas, 

preenchidas com concreto e armação dimensionados conforme a carga da 

estrutura. 

 

5. ESTRUTURA 

 

•  A estrutura será executada em concreto armado, de acordo com projeto 

especifico a ser elaborado por profissional especializado. As formas serão de 

madeira compensada e as lajes serão do tipo protendidas. Todo o concreto 

utilizado será usinado e com controle tecnológico. 

 

6. ALVENARIA 

 

•  Será utilizada alvenaria com tijolos cerâmicos, tipo “baiano” de seis furos, onde 

os mesmos serão assentados com argamassa mista, como determinam as 

Normas Brasileiras para tal. 

 

7. REVESTIMENTOS DE PISOS 

 

•  Piso cimentado desempenado: utilizados na caixa d’água, medidores de 

energia, deposito de lixo e gás, nos patamares e degraus da escada e no 

estacionamento. 
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•  Piso cerâmico porcelanato retificado (modelo a ser definido pela construtora): 

utilizado na área interna dos apartamentos, varandas, hall elevador, banheiros, 

guarita e depósitos. 

•  Piso laminado marca durafloor: será utilizado nos dormitórios e no hall dos 

dormitórios. 

 

8. REVESTIMENTO DE TETOS 

 

•  Revestimento de argamassa mista: dormitórios, sala estar 

•  Revestimento forro de gesso: banheiros, cozinha, área serviço, varanda e hall 

dormitórios 

 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES 

 

•  Revestimento de argamassa, composto de areia fina, cimento e cal, sarrafeado 

e desempenado, sobre chapisco de cimento e areia grossa: utilizado em todas 

as paredes de área molhada e todas as paredes externa e internas onde não for 

especificado outro tipo de acabamento. 

•  Revestimento cerâmico a ser definido pela construtora, assentado com 

argamassa especifica: utilizado em todos os banheiros, cozinha, área serviço e 

pia da varanda. 

 

10.  ESQUADRIA DE MADEIRA 

 

•  Estas seguirão as dimensões determinadas no projeto arquitetônico, sendo do 

tipo “porta pronta”. Todas elas já vêem pintadas e montadas de fabrica, e são 

assentadas na espuma de polietileno  

 

11. ESQUADRIAS DE ALUMINIO  

 

•  Todas as esquadrias serão de alumínio, inclusive o guarda corpo da varanda, 

que estarão dentro das normas vigentes. Dimensões e especificações descritas 

no projeto arquitetônico. 
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12. VIDROS 

 

•  Os vidros utilizados nas esquadrias serão do tipo comum incolor ou temperado, 

de acordo com a especificação do projeto arquitetônico. Já os vidros das 

sacadas serão laminado incolor. 

 

13. COBERTURA 

 

•  A cobertura será executa em estrutura de madeira ou perfis metálicos, coberta 

com telhas metálicas ou de fibrocimento, conforme projeto. 

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

 

•  Serão executadas conforme projetos específicos, elaborados por profissionais 

especializados. Todo equipamento de combate a incêndio será instalado 

conforme Normas e exigências do Corpo de Bombeiros. Todo material 

empregado será de qualidade garantida e normatizada. 

•  O abastecimento de água será feito pela concessionária publica, com apenas 

um medidor para o condomínio e para os apartamentos, onde a reserva de 

água será feita em três reservatórios superiores. 

 

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

•  Serão executadas conforme projetos específicos elaborados por profissional 

especializado. Os fios e cabos serão de cobre e antichamas, de marcas 

normatizadas e com qualidade reconhecida. 

•  Os quadros de distribuição serão em caixas plásticas com portas e disjuntores. 

•  Todas as dependências do edifício serão entregues com as instalações em 

funcionamento. 

•  Os apartamentos serão entregues com soquetes, sem lâmpada e com espelhos 

nas tomadas e interruptores. 

•  Os apartamentos serão entregues com um ponto de telefonia, com ligação na 

espera do soquete, sendo que a ligação para o funcionamento ficará a cargo do 

proprietário.  

•  Os apartamentos serão entregues com ponto de TV na sala e nos dormitórios. 
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•  Os apartamentos serão entregues com infra-estrutura para instalação de ar 

condicionado na sala e nos dormitórios. 

 

16. LOUÇAS E METAIS 

 

•  Metais serão cromados e de marca reconhecida e normatizada 

•  Louças serão brancas e de marca reconhecida e normatizada 

17. PEDRAS NATURAIS 

 

•  Peitoris, pias, soleiras e filetes, quando houver, serão de granito. 

18. ELEVADORES 

 

•  Serão instalados dois elevadores de ultima geração das marcas Atlas-Schindler, 

Bass ou Otis, atendendo quatro paradas, Térreo, 1, 2, 3. 

 

19. PINTURA 

 

•  Toda a parte de pintura será executada com material de qualidade e atendendo 

as especificações de uso para cada produto. As paredes serão 

impermeabilizadas, será aplicada massa corrida e posteriormente pintadas com 

látex. A parte de ferragens será pinta com esmalte sintético. Externamente 

algum tipo de textura que será definida na época de sua utilização. 

 

20. VAGAS GARAGEM 

 

•  Térreo será composto por 48 vagas de garagem, todas pré estabelecidas e 

definidas no projeto arquitetônico aprovado na prefeitura. 

 

21. NA ENTREGA 

•  O prédio será entregue completamente limpo. As cerâmicas, pisos e vidros 

livres de todos os resíduos provenientes da construção. A limpeza fina ficará a 

cargo do proprietário das unidades. 
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22. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

•  Não serão fornecidas pela construtora todas as peças de decorações 

constantes nos instrumentos promocionais, tais com: luminárias, espelhos, 

armários, gabinetes, moveis de espécie alguma, equipamentos de cozinha, 

equipamentos de área de serviço. 

•  Cada apartamento terá seu medidor de energia individualizado. 

•  Água e gás um único medidor cada um para o edifício. 

 

Avaré, 28 de novembro de 2016. 

 

 

 

Incorporador e Construtor 

CONSTRUTORA GGON LTDA 
Rua Distrito Federal Nº 1706, Sala 03, centro Avaré 

TEL: (14) 9 9143-9303    (14) 9 9799-9976   (14) 3732-1595 

Engenheiro Civil: Gustavo Gonçalves 

CREA: 5063571307 

contato@construtoraggon.com.br 

www.construtoraggon.com.br 


