
Memorial Descritivo da Obra                        

Cliente: Ivan Júnior Scheffer Emerim 

Local da obra: Rua das Anchovas, Lote 25, Quadra A3, BellaTorres2 

Assunto:  Construção de uma casa de alvenaria 

Area Construída: 111,09m² 

Medidas da Casa: Cozinha 12,18m², sala de jantar 6,38m², sala de estar 

14,27m², dormitório nº1 9,10m², dormitório nº2 10,33m², suíte 11,48m², 

closet 5,96m², wc suíte 3,64m², wc social 3,64m², lavabo 1,80m², corredor 

de circulação 9,10m², área de serviço 3,36m², varanda 4,76m². 

Projeto técnico: Arquiteto Rafael Euzebio, da ReProjetos – CREA/SC 

164322-9, com endereço na Avenida BellaTorres, Passo de Torres – SC. 

Construtora: O construtor responsável pela completa execução da obra é 

Samuel Baltazar de Souza, da Samuel B. Construcoes, inscrito no CNPJ 

33.198.690/0001-94, com endereço a Rua da Tainha, 983, BellaTorres, 

Passo de Torres- SC. 

1) Preparação do terreno: Limpeza do terreno e instalação de canteiro 

de obra com depósito para guardar materiais. 

2) Estrutural: Feitura de alicerce, sapatas e colunas, sobre a qual 

residirá vigas, feitura das caixas e concretagem. 

3) Cobertura: Será com laje pré moldada incluindo beirais, também 

em concreto, massa corrida na parte interna e no teto. 

4) Madeiramento: O madeiramento entre a laje e o telhado será com 

guia eucalipto tratada e as telhas fibrocimento de 05mm  

5) Piso: Piso em toda área construída, totalizando 111,09m² de pisos. 

6) Azulejos: Será colocado azulejos nos banheiros, faixadas, lareira, 

churrasqueira, cozinha, lavabo e área de serviço. Na área de serviço 

serão 7.2m de azulejo e na cozinha 10m. 

7) Acabamentos dos banheiros: Como parte de acabamento dos 

banheiros serão colocados vazo sanitário. 



8) Elétrica e Hidráulica: Instalação completa de elétrica e hidráulica 

com água quente e fria, incluindo canos, fios e chaves de comando. 

9) Reservatório de Água: O reservatório de água sera de caixa de pvc 

de 1000L. 

10) Gesso: Será colocado gesso na sala, e molduras no restante 

da parte interna. 

11) Calhas e Algerosas: Serão colocadas conforme o projeto 

arquitetônico. 

12) Aberturas: As aberturas serão de alumínio, e aberturas 

internas de itauba com as seguintes especificações: 

• Janela dormitório 1 medindo 1.40X1.20 

• Janela dormitório 2 medindo 1.60X1.20 

• Janela suíte medindo 1.80X1.20 

• 2 janelas dos banheiros medindo 0,80X0,80 

• Janela closet medindo 0,80X1.30 

• Janela lavabo medindo 0,60X0,60 

• Janela área de serviço medindo 1.00X1.00 

• Janela sala de estar medindo 1.60X3.00 

• Janela jardim de inverno medindo 1.70X3.10 

• Janela jardim de inverno medindo 0,70X3.10 

• Porta de entrada medindo 1.20X3.40 

• 4 portas dos dormitórios medindo 0,80X2.10 

• 3 portas dos WC/Lavabo medindo 0,70X2.10 

• 1 porta de vidro de correr 2 folhas 3.80X2.60 

13) Pinturas: Pintura em toda parte interna e externa do imóvel, 

incluindo o muro. 

14) Construção do muro: Será feito o alicerce, 46m de tijolos, 

com altura de 1,20 de altura e o restante do muro dividido em 

colunas, com reboco, pintura e 15 pontos de luz entre o muro e as 

colunas. 

15) Calçada de passeio: Será colocado piso tátil direcionado no 

eixo da faixa livre, a faixa livre será com contra piso queimado, e na 

pista de rolamento também com contra piso queimado. 


