
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ATIVIDADE: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 
QUADRA: 2 LOTE 20 

RUA DA SARDINHA – BELLATORRES  
 
 
 

 
O Presente memorial tem por finalidade estabelecer detalhes de acabamento, 

tipo e qualidade dos materiais e serviços a serem empregadas na residência. As marcas 
aqui indicadas servirão como elementos referenciais determinados em definitivo pôr ocasião 
da concorrência de aquisição. Serão toleradas modificações desde que os materiais a 
serem empregados sejam similares aos especificados. 
 
1. PROJETO:  

1.1. COMPONENTES DO PROJETO: 
O projeto será constituído de: 
a) Projeto arquitetônico: plantas baixas, cortes, fachadas, memorial descritivo; 
b) Projeto hidro sanitário:  
c) Projeto elétrico  
d) Projeto estrutural: plantas baixas de formas e armaduras, cortes 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 
Constitui-se de uma residência unifamiliar com três dormitórios, sendo um suíte, banheiro 

social, estar com lareira, jantar e cozinha integrados, varanda com churrasqueira, lavanderia, 
abrigo para dois carros, totalizando 146,81m² de área construída e lote com área de 300m².   

 
3. INFRAESTRUTURA 

 
 

3.1. LOCAÇÃO DA OBRA                    
A locação consistirá em definir a exata posição da obra dentro do terreno, de acordo 

com as plantas de localização, observando-se os níveis e cotas do projeto arquitetônico. 
  
3.2. FUNDAÇÕES 
Serão executadas de acordo com a capacidade de carga determinada pelo cálculo 

e projeto estrutural. As fundações serão executadas de acordo com o projeto específico e 
em conformidade com as Normas Brasileiras. 

 
4. SUPRAESTRUTURA: 

Será composta de pilares de concreto e em laje pré-moldada, conforme 
especificada em projeto estrutural.   
 
5. PAREDES: 

As alvenarias serão executadas de acordo com as dimensões marcadas no projeto 
arquitetônico. 
 
6. ACABAMENTOS: 

Calçadas e Acessos no Térreo 
A calçada, o acesso principal e o acesso de veículos serão de concreto ou similar.  

 
Fachadas 

As fachadas serão uma composição harmônica de pintura acrílica, texturas, 
revestimento no volume da floreira e pedra decorativa na parede frontal do dormitório, de 
acordo com o especificado no projeto arquitetônico executivo. 

  
7. ACABAMENTOS INTERNOS: 

 
Piso- porcelanato ou similar.  



Paredes- revestidas com reboco, massa corrida e acabamento em pint. PVA. 
Forro- rebaixamento em gesso na parte interna. Parte externa será de laje com 

acabamento em massa acrílica ou similar.  

 

                Cozinha 
Piso- porcelanato ou similar.  
Paredes - azulejo até o teto, (onde vão as esperas da pia) da marca Portinari, 

Eliane, Ceusa, Portobello ou similar. 
 
Banho Social e Suíte 

Piso – porcelanato da marca Portinari ou similar.  
Paredes - azulejo até o teto da marca Eliane, Ceusa, Portobello ou similar. 
Forro - rebaixado em gesso com pintura PVA ou acrílica. 
Bacia sanitária - Da marca Deca, Incepa ou similar. 
 

9. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

Esquadrias 
 
Alumínio 
As janelas e portas janelas serão de alumínio. Nos dormitórios serão com 

persiana motorizada.  
                            Vidros 

Os vidros serão transparentes nas janelas e portas de correr e tipo mini-boreal nos 
banheiros, com espessura e resistência indicada ao vão. 

                 Peitoris  
Os peitoris serão em granito ou similar.  

     Esquadria Madeira 
A porta externa de entrada será de madeira em grápia.  
As portas internas serão do tipo laminadas, ou similares possuindo, marco e 

guarnições com acabamento, com pintura ou PU.  
 Ferragens 
As fechaduras serão da marca Pado, Papaiz ou similar. As dobradiças serão de aço 

inox ou latão cromado. 
                             Instalações Elétricas 

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto elétrico e as normas da 
ABNT. 

                             Instalações Hidráulicas 
As instalações hidráulicas serão executadas conforme projeto hidro sanitário e as 

normas da ABNT. As tubulações de esgoto e água fria serão executadas em PVC marca 
tigre ou similar.  

Terá espera para piscina.  

         
 Diversos 

Esperas para ar condicionado tipo split, nos dormitórios e no living.  
Espera para água quente.  
Os rodapés serão em poliestireno ou similar.  
 
 

Ajardinamento e limpeza 
Floreira frontal, devidamente ajardinada, juntamente com grama no pátio frente e 

fundos.  
 

 
 10. NÃO SERÃO FORNECIDOS: 

 Duchas nos banheiros 

 Boyler a gás para aquecimento de água (aquecedor) 

 Box nos banheiros 

 Acessórios para banheiros 

 Acabamentos diversos para metais 



 Mobiliário  

 Misturadores p/ água Q/F. 

 Spot/Bicos de luz 

 Campainha 

 Olho mágico 

 Tampos na cozinha e banheiros 
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