
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

NOME DA OBRA: RESIDENCIAL ROYAL LIFE 

ENDEREÇO: Avenida Colorado, Quadra 04, Lote 10, Chácaras Colorado – Anápolis 

GO 

CEP: 75000-000 

ÁREA DO TERRENO: 45.333,74 m² 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 41.068,25 m² 

1.0- Descrição do Terreno 

O terreno onde se localiza o Condomínio “Residencial Royal Life” possui 

45.333,74 m², lote 10 (oriundo do desdobramento do lote 10) da quadra 04 do loteamento 

CHÁCARAS COLORADO, nesta cidade. Mede 36,00 metros de largura de frente, 64,14 

+ 12,00 + 39,10 metros de largura nos fundos, por 25,00 + 77,75 + 376,78 metros de 

extensão do lado direito 25,00 + 25,77 + 356,32 metros de extensão do lado esquerdo. 

Confronta na frente com a Avenida Colorado, nos fundos com os Lotes 44 a 48 e com o 

Lote 49, à direita com os Lotes 08 a 02 e com a propriedade de Altaide Rodrigues de 

Oliveira e à esquerda com os Lotes 12, 13, 15 e com os Lotes 15 a 42-C. 

2 – Descrição da Obra 

O condomínio contará com 18 (dezoito) blocos numerados de “A” a “R”, cada 

bloco contará com 06 (seis) pavimentos, sendo térreo e superiores todos tipos, contando 

com 04 (quatro) apartamentos cada pavimento, no total de 432 unidades, sendo 414 

unidades com área coberta igual a: 79,48m², todos tipo, possuem: uma sala de estar, uma 

cozinha, uma área de serviço, dois quartos, uma suíte e um banheiro social, sendo o 

restante 18 unidades com área coberta igual a: 59,57m², todos tipo, possuem: uma sala de 

estar, uma cozinha, uma área de serviço, um quarto, uma suíte e um banheiro social.   

As vagas de garagens são 430 (quatrocentos e trinta) unidades descobertas para 

01 (um) veículo de médio porte de dimensões de 2,5x9,0m vinculadas à unidades 



autônomas, 04 (quatro) unidades descobertas para 01 (um) veículo de médio porte de 

dimensões de 2,5x5,0m vinculadas à unidades autônomas, 24 (vinte e quatro) unidades 

autônomas descobertas para 01 (um) veículo de médio porte de dimensões 2,5x5,0m, 27 

(vinte e sete) unidades descobertas para 01 (um) veículo de médio porte 2,5x5,0m para 

utilização de uso comum e 07 (sete) unidades descobertas para 01 (uma) motocicleta de 

dimensões 2,0x1,0m para utilização de uso comum, sendo o total de 492 (Quatrocentos e 

noventa e duas) vagas descobertas. 

2.1 – Área Construída Comum 

O Residencial contará com 02 (dois) salões de festas com área de 207,25 m² 

cada, uma guarita com área de 101,78 m², 04 (quatro) quiosques com 02 (duas) 

churrasqueiras em cada quiosque, com área de 62,05 m² cada, 02 (dois) banheiros com 

áreas de 41,04 m² cada, uma academia com área de 95,76 m², uma sala de cinema com 

área de 61,13 m², uma sauna com área de 41,72 m², uma convivência de funcionários com 

área de 21,35 m² e uma central de gás com área de 17,53 m².  

Total da área Comum construída: 1084,05 m². 

2.2 – Área de Lazer Descoberta 

O Residencial contará com 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta com área 

de 514,46 m² e 01 (uma) quadra society descoberta com área de 514,46 m², 16 (dezesseis) 

praças de lazer distribuídos por todo o condomínio com área de 61,58 m² cada, parque 

infantil com 461,30 m² e 03 (três) piscinas, sendo 2 (duas) adultos e 1 (uma) infantil com 

área total de 449,05 m².  

Total da área de lazer descoberta: 2.924,55 m². 

2.3 – Pavimento Tipo 

O pavimento tipo de cada bloco será composto de hall, escada, elevador e 04 

(quatro) apartamentos. 

Os apartamentos tipo serão compostos de: 

01 ( uma ) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha; 

01 ( uma ) área de serviço; 

01 ( um ) circulação; 



01 ( um ) banheiro social; 

01 ( uma ) suíte; 

02 ( dois ) quartos; 

Área privativa dos apartamentos: 79,48 m²; 

Área total dos pavimentos tipos: 33.305,40 m². 

2.4 – Pavimento Térreo 

O pavimento térreo de cada bloco será composto de hall, escada, elevador e 4 

(quatro) apartamentos. Sendo um apartamento com 59,57 m² e os outros 3 com 79,48 m². 

O apartamento será composto de: 

01 ( uma ) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha; 

01 ( uma ) área de serviços; 

01 ( um ) circulação; 

01 ( um ) banheiro social; 

01 ( uma ) suíte; 

01 ( um ) quarto. 

Área privativa dos apartamentos: 59,57 m², uma unidade.  

Os apartamentos serão compostos de: 

01 ( uma ) Sala de estar conjugada com sala de jantar e cozinha; 

01 ( uma ) área de serviços; 

01 ( um ) circulação; 

01 ( um ) banheiro social; 

01 ( uma ) suíte; 

02 ( dois ) quartos. 

Área privativa dos apartamentos: 79,48 m². 

Área total dos pavimentos térreos: 6 661,08 m². 



2.5 – Cobertura 

Acima do último pavimento tipo, estará localizado, a área de acesso ao barrilete 

e os reservatórios de água potável. 

2.6 – Equipamentos e Mobiliários 

2.6.1 – Salão de Festa (02 Unidades) 

01 Freezer; 

01 Fogão. 

20 jogos de mesa com 5 cadeiras (Grosfilex ou similar). 

2.6.2 – Churrasqueiras (08 Unidades) 

02 mesas com 5 cadeiras cada ( Grosfilex ou similar); 

01 Churrasqueira; 

04 Banquetas; 

01 Freezer; 

01 Fogão. 

2.6.3 – Playground 

As praças de lazer contarão com brinquedos diversos como escorregadores, 

balanços e gangorras de (madeira, aço, plástico ou similar). 

2.6.4 – Quadra Poliesportiva 

01 jogo de traves de futebol; 

01 jogo de cestas de basquete; 

01 Rede de vôlei. 

2.6.5 – Quadra de esportes Society 

01 jogo de traves de futebol. 

2.6.6 – Academia 

01 esteira; 

01 Bicicleta; 

01 Elíptico; 



01 Estação de Musculação; 

01 Jogo de halteres. 

2.6.7 – Sala de Cinema 

15 Poltronas para cinema; 

01 Retro projetor; 

01 Home theater. 

2.6.8 – Sauna 

04 Espreguiçadeiras. 

3 – Especificações Técnicas 

3.1 – Projetos 

Todos os projetos foram elaborados por profissionais habilitados e qualificados, 

de acordo com as normas técnicas exigidas, tendo sido aprovados pelos órgãos 

competentes (Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Celg, Saneago). Os serviços 

serão executados com estrita e total observância às indicações constantes dos mesmos. 

3.2 – Limpeza do Terreno 

O terreno será devidamente desmatado e destocado manualmente e 

mecanicamente. Após desmatado o terreno será devidamente limpo com remoção de todo 

o entulho. Será executada a remoção de todo o entulho periodicamente no decorrer da 

obra. 

3.3 – Canteiro de Obra 

O lote será totalmente murado antes do início da obra. O canteiro contará com 

almoxarifado, sanitários, refeitório, instalações provisórias de água, esgoto, luz e força e 

tudo que se fizer necessário à execução da obra e ao bem-estar dos funcionários. 

3.4 – Locação da Obra 

A locação será executada por profissional habilitado e de acordo com as 

coordenadas e cotas do projeto. A locação será feita pelo sistema de gabarito de madeira, 

fixando rigorosamente todos os alinhamentos, cotas e níveis do projeto. 

3.5 – Movimento de Terra E Fundações 



• Será realizada toda a movimentação de terra para a execução dos platôs para 

a construção dos blocos; 

• As fundações serão em (estaca hélice continua e estaca Strauss), conforme 

projeto próprio elaborado baseado em laudo de sondagem. 

3.6 – Estrutura 

• A estrutura do edifício será em concreto armado com dimensões das peças e 

resistência do concreto obedecendo ao projeto estrutural; 

• As fôrmas das vigas serão executadas com chapa compensada, adaptando-se 

exatamente às dimensões das peças estruturais projetadas e as fôrmas dos 

pilares serão em chapa compensada. Serão utilizadas escoras metálicas, e 

cimbramento das peças em madeira; 

• As ferragens serão todas Gerdau, cortadas e dobradas na própria Gerdau, 

chegando na obra prontos para montagem a concretagem. 

3.7 – Paredes e Painéis 

• Será utilizada alvenarias cerâmicas furadas em todas as paredes internas e 

externas, assentados com argamassa mista de cimento, cal ou plastificante 

(Quartzolit), areia no traço 1:2:8. Cunhas em argamassa para aperto das 

paredes junto a lajes e vigas. Elemento vazado de concreto para ventilação 

onde indicados em projetos. Sobre os vãos de portas e janelas, serão colocadas 

vergas de concreto pré-moldado e ou canaletas preenchida com concreto. 

• Será utilizada alvenaria estrutural em concreto para a edificação dos muros; 

• Será utilizado placa de gesso solidas de 60x60 cm para divisões internas das 

entre patamares da escada. 

3.8 – Esquadrias Metálicas 

• Grade e Portões: A grade frontal será em perfis de alumínio ou metalom e os 

portões em metalom 20x30 mm, fixados em montantes de chapa de 30x60 

mm, o portão ou cancelas será automatizado com comando eletrônico. Os 

controles individuais não serão fornecidos. 

• Corrimão da escada: O corrimão será em tubos de aço de diâmetro 1.1/4’’, 

fixados à alvenaria e ou estrutura. 



• Os alçapões serão em chapas de ferro, com pintura esmalte sintético sobre 

fundo anti-ferrugem. 

3.9 – Esquadrias de Madeira 

• Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo. 

3.10 – Esquadrias de Alumínio 

• Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo. 

3.11 – Ferragens 

• Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo. 

3.12 – Vidros 

• Conforme Tabelas 1; 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4 em anexo. 

3.13 – Impermeabilizações 

• Cobertura serão impermeabilizados em cristalizante e ou manta líquida de 

marca sika, weber, vedacit ou similar. 

• Serão impermeabilizadas as áreas molhadas dos apartamentos emulsão 

asfáltica. 

Anápolis, 12 de Dezembro de 2017 
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Tabela 1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais) 

(Continua) 

AMBIENTE COZINHA 
AREA DE 

SERVIÇO 
SALA QUARTO 1 

Aparelhos 

Sanitários/ 

Cubas  

__ 

Celite: Tanque M 

545x485 mm s/ mesa, 

Branco neve. 

__ __ 

Esquadrias/  

Portas e 

Portais/ 

Vidros 

 

 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm. 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Ferragens 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Granito 

Bancada da pia em 

granito tipo Verde 

Ubatuba. 

Soleira e pingadeira 

em granito tipo Verde 

Ubatuba. 

Soleira e bancada 

americana em granito 

tipo Verde Ubatuba. 

Pingadeira em granito 

tipo Verde Ubatuba. 

Revestimento 

De Parede 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

32,5x60 cm, rejunte 

quartzolit branco. 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

32,5x60 cm, rejunte 

quartzolit branco. 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Revestimento 

De Piso 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

rejunte quartzolit 

cinza platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 45x45 cm, 

rejunte quartzolit 

cinza platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

rodapé 10 cm Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

rejunte quartzolit 

cinza platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

Munari Branco AC 

60x60 cm rodapé 10 

cm, rejunte quartzolit 

cinza platina. 

 

 



Tabela 1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais) 

(Conclusão) 

AMBIENTE COZINHA 
AREA DE 

SERVIÇO 
SALA QUARTO 1 

Revestimento 

De Teto 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Gelo.   

Forro de gesso em 

placas - Pintura Tinta 

Branco Gelo. 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Gelo. 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Gelo. 

Torneiras e 

Registros 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

  

 

 

Tabela 1.1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais) 

(Continua) 

AMBIENTE QUARTO 02 QUARTO CASAL 
BANHEIRO 

SOCIAL 
BANHEIRO SUÍTE 

Aparelhos 

Sanitários/ 

Cubas 

__ __ 

Celite: Cuba de 

embutir, Oval SMSL, 

490x325 mm Branco. 

Celite: Bacia c/ cx. 

Acoplada, Branco 

Neve, Conjunto 

Ecoflush, linha Azalea 

Plus. 

Celite: Cuba de 

embutir, Oval SMSL, 

490x325 mm Branco. 

Celite: Bacia c/ cx. 

Acoplada, Branco 

Neve, Conjunto 

Ecoflush, linha Azalea 

Plus. 

Esquadrias/ 

Portas e 

Portais/ 

Vidros 

 

 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul melaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul melaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul melaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul melaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Ferragens 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691Ban. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691Ban. 

Cromada de 40mm. 

 



Tabela 1.1 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Unidades Residenciais) 

(Conclusão) 

AMBIENTE QUARTO 02 QUARTO CASAL 
BANHEIRO 

SOCIAL 
BANHEIRO SUÍTE 

Granito 
Pingadeira em granito 

tipo Verde Ubatuba. 

Pingadeira em granito 

tipo Verde Ubatuba. 

Soleira e pingadeira 

em granito tipo Verde 

Ubatuba, Bancada em 

granito Bege Bahia, 

filete na área do box 

em granito Bege 

Bahia. 

Soleira e pingadeira 

em granito tipo Verde 

Ubatuba, Bancada em 

granito Bege Bahia, 

filete na área do box 

em granito Bege 

Bahia. 

Revestimento 

De Parede 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

32,5x60 cm, rejunte 

quartzolit branco. 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

32,5x60 cm, rejunte 

quartzolit branco. 

Revestimento 

De Piso 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

Munari Branco AC 

60x60 cm rodapé 10 

cm, rejunte quartzolit 

cinza platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

Munari Branco AC 

60x60 cm rodapé 10 

cm, rejunte quartzolit 

cinza platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 45x45 cm, 

Munari Branco AC 

60x60 cm, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 45x45 cm, 

Munari Branco AC 

60x60 cm, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Revestimento 

De Teto 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Neve. 

Forro de gesso em 

placas - Pintura Tinta 

Branco Neve. 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Neve. 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Neve. 

Torneiras e 

Registros 
__ __ 

Deca – Registro 

pressão ¾ DN 20. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – Registro 

pressão ¾ DN 20. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

 



Tabela 1.2 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Continua) 

AMBIENTE GUARITA SALÃO DE FESTAS 

BANHEIROS DOS 

SALÕES DE 

FESTAS E 

PORTARIA 

COZINHA DO 

SALÃO DE FESTAS 

Aparelhos 

Sanitários/ 

Cubas 

__ __ 

Celite: Cuba de 

embutir, Oval SMSL, 

490x325 mm Branco. 

Celite: Bacia c/ cx. 

Acoplada, Branco 

Neve, Conjunto 

Ecoflush, linha Azalea 

Plus. 

Cuba Tramontina n° 

02, Prime, aço inox, 

alto brilho, retangular, 

ou similar. 

Esquadrias/ 

Portas e 

Portais/ 

Vidros 

 

 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr com 

vidro temperado 

blindex, ou similar 

Porta de vidro 

temperado, blindex, 

ou similar. 

Janela de correr vidro 

temperado ou similar 

Porta Sincol 

Envernizado, batente 

centrosul elaminico 

ultra com vedação de 

0120 mm ting. Padrão 

curupixa, guarnição 

abaulada, laminada 

regulável de 0050 mm 

melaminico curupixa, 

janela de correr 2 

folhas em alumínio 

branco linha suprema 

com vidro incolor 

comum 4mm 

Porta de alumínio 

Janela de correr vidro 

temperado ou similar 

Ferragens 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado, Stam 

ou similar 

Fechadura Pado 

Concept modelo 

Classic 691 Ext. 

Cromada de 40mm. 

Fechadura Pado, Stam 

ou similar 

Granito 

Bancada em granito 

tipo Verde Ubatuba, 

ou similar. 

__ 

Soleira e bancada para 

pia em granito tipo 

Verde Ubatuba, ou 

similar. 

Soleira e bancada 

americana em granito 

tipo Verde Ubatuba, 

ou similar. 

Revestimento 

De Parede 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

33,5x60 cm, ou 

similar, rejunte 

quartzolit branco. 

Eliane – Monte 

Bianco Branco 

33,5x60 cm, ou 

similar, rejunte 

quartzolit branco. 

Revestimento 

De Piso 

Eliane – Munari 

Branco AC 60x60 cm, 

ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Branco AC 45x45 cm, 

ou similar,  rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, ejunte 

quartzolit cinza 

platina. 



Tabela 1.2 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Conclusão) 

AMBIENTE GUARITA SALÃO DE FESTAS 

BANHEIROS DOS 

SALÕES DE 

FESTAS E 

PORTARIA 

COZINHA DO 

SALÃO DE FESTAS 

Revestimento 

De Teto 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Torneiras e 

Registros 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

 

 

 

Tabela 1.3 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Continua) 

AMBIENTE CHURRASQUEIRA 

HALL DE 

ENTRADA DOS 

APTOS 

FACHADA 

PRINCIPAL 

QUADRA 

POLIESPORTIVA/ 

SOCIETY 

Aparelhos 

Sanitários/ 

Cubas 

Cuba Tramontina n° 

02, Prime, aço inox, 

alto brilho, retangular, 

ou similar. 

__ __ __ 

Esquadrias/ 

Portas e 

Portais/ 

Vidros 

 

 

__ 

janela folha em 

alumínio branco linha 

suprema com vidro 

incolor comum 4mm, 

ou similar. 

__ __ 

Ferragens __ __ __ __ 

 



Tabela 1.3 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Conclusão) 

AMBIENTE CHURRASQUEIRA 

HALL DE 

ENTRADA DOS 

APTOS 

FACHADA 

PRINCIPAL 

QUADRA 

POLIESPORTIVA/ 

SOCIETY 

Granito 

Bancada em granito 

tipo Verde Ubatuba, 

ou similar. 

__ __ __ 

Revestimento 

De Parede 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil, ou similar 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil, ou similar 

Tinta Bege, Maxivinil, 

ou similar 
Alambrado 

Revestimento 

De Piso 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

 

Concreto 

desempenado, Grama/ 

Grama Sintética ou 

Carpete sintético, ou 

similar 

Revestimento 

De Teto 
__ 

Gesso corrido - 

Pintura Tinta Branco 

Neve. 

__ __ 

Metais e 

Registros 

Torneira – Celite, 

linha Up 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

 

__ __ __ 

 

  



Tabela 1.4 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Continua) 

AMBIENTE ELEVADOR SAUNA ACADEMIA CINEMA 

Aparelhos 

Sanitários/ 

Cubas 

__ __ 

Celite: Cuba de 

embutir, Oval SMSL, 

490x325 mm Branco. 

Celite: Bacia c/ cx. 

Acoplada, Branco 

Neve, Conjunto 

Ecoflush, linha Azalea 

Plus. 

Celite: Cuba de 

embutir, Oval SMSL, 

490x325 mm Branco. 

Celite: Bacia c/ cx. 

Acoplada, Branco 

Neve, Conjunto 

Ecoflush, linha Azalea 

Plus. 

Esquadrias/ 

Portas e 

Portais/ 

Vidros 

 

 

Inox 

Porta de alumínio ou 

similar 

 

Porta de vidro 

temperado, blindex ou 

similar. 

Janela de correr vidro 

temperado ou similar 

Porta de vidro 

temperado, blindex ou 

similar. 

Porta acústica ou 

similar 

Janela de correr vidro 

temperado ou similar 

Ferragens __ 
Fechadura Pado, Stam 

ou similar 

Fechadura Pado, Stam 

ou similar 

Fechadura Pado, Stam 

ou similar 

Granito __ __ __ __ 

Revestimento 

De Parede 
Inox 

Porcelanato acetinado 

- Celite 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Tinta Branco Neve, 

Maxivinil. 

Revestimento 

De Piso 
Granito 

Eliane – Evora Deck, 

canela, 60x60cm ou 

similar. Rejunte 

quartzolit ou similar 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

Eliane – Munari 

Cimento AC 60x60 

cm, ou similar, rejunte 

quartzolit cinza 

platina. 

 

 



Tabela 1.4 – Revestimento, Acabamento e Pintura (Área Comum) 

(Conclusão) 

AMBIENTE ELEVADOR SAUNA ACADEMIA CINEMA 

Revestimento 

De Teto 
Inox 

Porcelanato acetinado 

- Celite 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Forro de gesso em 

placas – Pintura Tinta 

Branco Gelo, ou PVC, 

ou similar 

Torneiras e 

Registros 
__ __ 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

Deca – registro de 

gaveta DN 20 ¾”. 

Torneira – Celite, 

linha Up 

 

 

 

 


