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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. GENERALIDADES  

1.1. O presente memorial tem por finalidade a reforma de um apartamento de 

74,31 m².  

1.2. A execução da reforma obedecerá aos padrões e normal ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o código de obras do 

município de São Paulo - SP.  

 

2. PROJETOS  

2.1. O projeto será constituído das plantas de situação atual, plantas baixas, 

instalações hidrossanitários, instalações elétricas, instalações de 

telefonia e estrutural devidamente assinadas pelos autores e executadas 

na íntegra.  

 

3. DEMOLIÇÃO  

3.1. Serão removidos todos os revestimentos e acabamentos entregues no 

apartamento (bancadas, pias, cubas, bacias e metais).  

3.2. Serão removidas paredes conforme indicadas em planta, respeitando 

elementos estruturais existentes e shafts.   

3.3. A sala será ampliada com a remoção de um quarto.  

 

4. CONSTRUÇÃO  

4.1. Serão erguidas novas parede em drywall separando a sala/cozinha, 

circulação/suíte e separando as suítes conforme projeto.   

4.2. Serão construídas bases para os mobiliários em alvenaria com altura de 

10cm.   

4.3. Será construída uma base de sustentação para bancada em pedra na 

cozinha em alvenaria.   

4.4. O piso da varanda será nivelado com o restante do apartamento com 

isopor/bloco e concreto  

4.5. Na varanda do quarto será realizado uma elevação de piso de até 15cm 

para acomodar novos pontos hidráulicos, onde será instalado uma 

banheira de imersão, conforme indicado em projeto e memorial de itens.  

 

5. PISO  

5.1. O apartamento receberá troca de pisos completo, sendo instalado piso 

em porcelanato nas áreas sociais e úmidas e piso vinílico nos 

ambientes íntimos.  
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6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E ILUMINAÇÃO  

6.1. Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da 

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.  

 

7. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS   

7.1. Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da 

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.  

 

8. INSTALAÇÃO DE GÁS  

8.1. Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da 

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo. 

 

9. AR-CONDICIONADO  

9.1. Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da 

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.  

 

10.  PINTURA  

10.1. Os tetos e paredes das peças internas que foram rebocadas receberão 

01 demão de selador e 02 demãos de tinta acrílica opaca em tom pastel 

com cores a definir da marca Coral, Suvinil, Renner ou similar.  

 

11.  LIMPEZA DE OBRA 

11.1. A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos 

serão limpos e as manchas de salpicos de tinta serão removidas.  

11.2. Todos os materiais não aproveitados na obra serão descartados ou 

deslocados para local próprio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietário Responsavel Técnico  

Nome: Nome: 

 


