MEMORIAL DESCRITIVO

RESIDENCIAL MOZART
Rua Quinze de Novembro, 485 – Centro – Ibirama - SC
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Residencial Portinari situado na Rua Quinze de Novembro, s/n no bairro centro de Ibirama no Estado de Santa Catarina com 6 pavimentos sendo 20
(vinte) apartamentos e contém as seguintes descrições:
1 – PREPARAÇÃO DO TERRENO E FUNDAÇÃO
1.1 Serão feitos serviços de limpeza e terraplanagem em todo o terreno, a
fim de deixar livre a área onde será instalada a obra, bem como dar maior
campo de trabalho facilitando o seu andamento.
1.2 Serão feitos ensaios do solo para verificação de seu comportamento para
futura fundação.
1.3 Serão executadas as instalações provisórias no campo de obras,
atendendo a todas as suas necessidades e de modo a facilitar sua execução.
1.4 A locação do terreno será feita em conformidade com o projeto.
1.5 A locação da obra será feita por pessoa habilitada, de acordo com o
projeto e sob fiscalização do engenheiro responsável pela obra.
2 – CONCRETO ARMADO E ELEVAÇÃO
2.1 Sobre Sapatas serão executada a base do Edifício, sempre atendidos os
cálculos efetuados pelo calculista da obra, utilizando ferro ou aço nas bitolas
estipuladas no projeto estrutural.
2.2 A elevação do Edifício será de concreto armado. Esse concreto terá a
rigidez exigida pelo calculista. Na aplicação do concreto serão feitos ensaios
para testar sua resistência, à compressão de acordo com a ABNT.
2.3 A espessura dos pilares da laje também obedecerá ao projeto de execução.
2.4 A armação de ferro da base dos pilares e da laje obedecerá rigorosamente
ao projeto estrutural e, antes da aplicação do concreto, a ferragem será
conferida pelo engenheiro responsável.
2.5 As alvenarias serão de tijolos furados, tipo baiano, nas espessuras e
dimensões indicadas no projeto e assentados com massa pronta.
3 – IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 Deverão ser impermeabilizadas todas as alvenarias em contato direto
com o solo, como também as lajes de cobertura.
3.2 A caixa d’água será de laje impermeabilizada com caimento estipulado
em projeto.
4 – COBERTURA
4.1 A cobertura do Edifício será com Manta asfáltica impermeabilizada
industrializada feita a base de asfalto e polímeros.
4.2 A cobertura das garagens, que não estão localizadas sob o Edifício, será
em estruturas metálica com telha de fibrocimento ou metálica.
5 – HIDRÁULICA – ELÉTRICA – ELEVADORES E GÁS
5.1 As instalações hidráulicas obedecerão ao projeto. O Edifício terá sistema
de água fria, em canos de plásticos de marca Tigre.
5.2 O esgoto obedecerá às exigências do SAE e da Sanitária, sendo afastado
por tubos de plástico da marca Tigre ou Krona do diâmetro necessário e
ligado à rede municipal.
5.3 As águas pluviais serão captadas em calhas galvanizadas e conduzidas até
o chão por condutores embutidos. No andar térreo essas águas serão
captadas, inclusive nas garagens, por galerias ou rede e ligados à rede
municipal.
5.4 A prevenção contra incêndios será executada obedecendo rigorosamente
ao projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Ibirama.
5.5 A instalação elétrica será utilizada 2 (dois) disjuntores DR para cada
apartamento e os fios e cabos serão da marca Corfil ou Sil e obedecerão
rigorosamente ao projeto aprovado pela Celesc e de acordo com a ABNT.
5.6 A instalação telefônica também obedecerá ao projeto e sua ligação será
feita na sala com extensão para o quarto e suíte.
5.7 O Edifício será servido por 1 (um) elevador com capacidade para 06 (Seis)
passageiros ou 450 Kg. de carga útil Cabine em aço inox escovado, luz de
emergência com sirene eletrônica, acoplada, ventilador, sensor de presença,
barreira infravermelha da marca Elevadores Blumenau medindo: 1,20m. de
largura por 1,58m. de profundidade e 2,25m de altura com velocidade
calculada que atendam à demanda das pessoas no Edifício.
5.8 As escadas e halls terão sistema de acendimento de luz por presença e
sistema de luz de emergência nos corredores, halls e garagem.
5.9 A distribuição de gás será em canos de cobre conformidade com o
projeto e atenderá às exigências das concessionárias.
5.10 As tomadas e interruptores de luz serão distribuídos de maneira a
facilitar seu uso e acesso e serão de marca conhecida de primeira qualidade.

6 – ESQUADRIAS EXTERNAS
6.1 Todas as esquadrias externas, tanto dos apartamentos como das áreas
de uso comum em geral, serão em alumínio anodizado.
7 – ESQUADRIAS INTERNAS
7.1 As portas corta-fogo e escada enclausurada serão de materiais exigidos
pelo Corpo de Bombeiros de Ibirama.
7.2 As portas de entrada, os banheiros e quartos dos apartamentos e das
partes comuns em geral serão de madeira e com fechaduras e dobradiças,
a porta de acesso da sala de estar para a sacada será com duas folhas e em
vidro 10mm.
7.3 Os vitrôs internos serão de ferro ou alumínio, nas dimensões que
atendam à luminosidade de cada cômodo.
8 – VIDROS
8.1 As aberturas das escadarias e janelas serão em vidro 8 mm. O peitoril
da sacada será em vidro 10 mm uso comum, além de garagem para
bicicletas e motos e depósitos de gás, serão utilizados vidros canelados.
Nas Janelas serão utilizados vidros temperados lisos de 8 mm.
9 – REVESTIMENTOS INTERNOS
9.1 As paredes dos apartamentos, escadarias e partes diversas de uso
comum serão de massa grossa e calfinadas.
9.2 O teto da cozinha, lavação, áreas de circulação, sala de jantar, sala de
estar, quartos, suíte e os banheiros será rebaixado de gesso em placas.
9.3 Todos os tetos dos halls(s) de entrada serão decorados em gesso.
9.4 Nos banheiros, serão aplicados azulejos do tamanho 24 x 40 cm na cor
branca até o teto..
9.5 Nas paredes da lavação serão revestidas com azulejo tamanho 24 x 40
cm a 1,10 metros do chão o restante da parede calfinadas.
9.6 No depósito de gás, lixo, material de limpeza, quadro de medidores,
cabine de força, o revestimento da parede e do teto será rústico em massa
grossa.
9.7 As paredes das churrasqueiras serão revestidas de tijolo refratário.
10 – REVESTIMENTOS EXTERNOS
10.1 Todo revestimento externo do Edifício será em reboco
industrializado sistema Mormix.
10.2 Nas garagens localizadas sob o Edifício, as paredes e teto serão em
massa grossa.
11 – PISOS
11.1 O piso da lavação, sacada e banheiros serão revestidos com
porcelanato do tamanho 60 x 60 cm e o Piso da copa/cozinha, áreas de
circulação, sala de jantar, sala de estar, quartos e suíte serão revestidos
com piso laminado.
11.2 Nos halls de distribuição, serão aplicados granito e porcelanato.
11.3 Serão aplicados granito do tipo branco fortaleza nas soleiras da
portas e do tipo arabesco nas janelas, peitoril da sacada e churrasqueira.
11.4 Nas escadarias serão feito o piso com concreto polido e pintura na
cor cinza.
11.5 Nas garagens, o piso será em pavê de concreto, com quedas
suficientes para dar maior vazão à água pluvial.
11.6 No jardim, o piso será em ardósia ou similar.
11.7 No depósito de lixo, gás, material de limpeza, cabine de força e
quadro de medidores, o piso será cimentado rústico.
12 – APARELHOS E PEÇAS SANITÁRIAS
12.1 As bacias sanitárias, serão em louça, com caixa acoplada combinando
sua tonalidade com os pisos e azulejos, serão de primeira qualidade e de
marca conhecida.
12.2 Na cozinha ou área de serviços, será feita instalação para máquina de
lavar pratos.
12.4 Na área de serviços será feita a instalação para máquina de lavar
roupas.
13 – PINTURA 13.1 As paredes e teto dos apartamentos, escadarias, hall
de distribuição, salas diversas de uso comum e hall de entrada serão
pintadas com tinta à base de látex de cor clara.

13.2 Nas garagens localizadas sob o Edifício, seus pilares, paredes e teto
serão pintados com tinta à base de látex.
13.3 Toda a estrutura metálica das garagens externas será pintada com tinta
esmaltada.
13.4 As garagens serão divididas por pavê na cor vermelha numeradas
conforme projeto.
13.5 Os vitrôs internos se forem feitos de ferro, serão pintados com tinta
esmaltada.
13.6 As esquadrias e guarnições de madeira serão envernizadas com verniz
fosco ou brilhante.
13.7 A escada enclausurada seguirá as especificações do Corpo de Bombeiros
de Apiuna.
13.8 A pintura externa será em textura na cor definida.
14 – DIVERSOS
14.1 O Edifício será cercado em sua lateral. Os fundos serão com muro na
altura mínima de 1,80m.
14.2 O Edifício será equipado com interfones e antena coletiva para TV,
Internet.
14.3 O acesso as garagens terá um portão eletrônico tipo basculante.
14.4 O Edifício terá equipamentos contra incêndio de acordo com o projeto
já mencionado, sendo instalada uma mangueira com registro em cada
andar,e instalados extintores de pó químico para eletricidade perto da
cabine de força e quadro de medidores, e CO² no hall de distribuição e
garagens.

14.5 As caixas d água de uso coletivo serão 2 (duas) com capacidade para
conforme projeto hidro-sanitário e será fibra da marca Forlev a cisterna
com capacidade 5.000 litros de PVC. Nas caixas d água ficará a reserva de
5.000 litros disponível para incêndio.
14.6 O hall de principal de entrada terá um caixa de correspondência
com 21 endereços com seus respectivos números de apartamentos, um
quadro de avisos importantes e duas lixeiras (lixo comum e lixo
reciclado).
15 – LIMPEZAS E ENTREGA DA OBRA
15.1 A obra será entregue em perfeito estado de conservação, devendo
apresentar funcionamento normal em todas as instalações, equipamentos
e aparelhos, com ligação definitiva de água, gás, energia elétrica, telefone
e outros, na rede de serviço público. Todo o entulho será removido da
obra. O prédio será entregue totalmente limpo.
15.2 Os condôminos receberão suas unidades autônomas sem lustres e
armários nos dormitórios, para que, cada qual, decore sua unidade a seu
próprio gosto.
REF.: ARTIGO 32, LETRA “H”
I – Avaliação do custo total da obra, atualizada à data do arquivamento,
calculada de acordo com a norma do inciso III, do artigo 53 da Lei
Federal n. 4.591/64, com base nos custos unitários referidos no artigo 54,
discriminando-se, também, o custo de construção de cada unidade,
devidamente autenticada pelo engenheiro responsável pela obra.
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